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عندما قررنا في العام الما�ضي 

وفن«  »فكر  من  عدد  تخ�ضي�ص 

اأن  ن���درك  ل����أدب، كنا  م��ج��ددا 

ن�ضو�ص  بمجرد  يتعلق  لن  الأمر 

اأدبية عادية. فالختيار في هذه الحالة �ضيكون تع�ضفيا، لأننا 

تعدد  عن  الأدب،  عن  واقعية  �ضورة  تقديم  من  نتمكن  لن 

وفن« في  »فكر  واحد من  الأدبية في ملف عدد  الأ�ضوات 

تقديم  اأندوني�ضيا. وبدل من  اإلى  المغرب  تمتد من  منطقة 

الأدب على هذا النحو، عملنا في ملف العدد الجديد (1٠٣) 

على تقديم �ضورة اأخرى، �ضورة مغايرة. �ضورة تنه�ص على 

و�ضع الأدب والكتاب في عالمنا المتعولم، العالم الذي يقوم 

على الثقافة الرقمية والإلكترونية، وكيفية تفاعل المبدعين 

والنا�ضرين مع هذه التغييرات؟ وهنا ينه�ص �ضوؤال اآخر: هل 

كان  واإذا  المتغيرات؟  ال�ضمود في ظل هذه  الأدب  بمقدور 

الجواب بنعم فباأي طريقة؟ 

وكما هو معروف فاإن الأدب يقوم على الن�ضر؛ بمعنى اأن 

المبدعين يكتبون الن�ضو�ص، فيما تقوم دور الن�ضر بطباعتها 

وتوزيعها  في حين تتولى المكتبات بيعها للقراء. هذا النموذج 

يوهان غوتنبرغ  ا�ضتخدام  اأوروبا منذ  الأقل في  �ضائع على 

لآلة الطباعة الحديثة في القرن ال�ضاد�ص ع�ضر. واإذا كانت 

ودول  اأفريقيا  في  الن�ضر  من  النموذج  هذا  على  قيود  ثمة 

اأوروبا  اأخرى، فاإن ال�ضوؤال هو: هل يبقى هذا النموذج في 

الحديثة في ظل التغييرات الرقمية والإلكترونية؟ فالكتاب 

الإلكتروني والمكتبة الإلكترونية وغيرهما باتت م�ضطلحات 

�ضائعة واأمرا واقعا يمكن اأن يطيح بطريقة الن�ضر التقليدية 

اإذن  التغييرات  هذه  تعني  فماذا  اأع���ه.  اإليها  اأ�ضرنا  التي 

ل�أدب؟ وكيف �ضيتفاعل معها؟ وربما الأهم من كل ذلك، ماذا 

يعني هذا الو�ضع الجديد للموؤلفين واأو�ضاعهم القت�ضادية 

ال�ضعبة اأ�ض�؟ 

من جهة اأخرى تقدم و�ضائل الن�ضر الإلكترونية الحديثة 

جديدة  فر�ضا  التقليدي  الن�ضر  لنموذج  الأخ��رى  والبدائل 

واإمكانيات هائلة للتطوير. ففر�ص الن�ضر اليوم اأف�ضل بكثير 

مما كانت عليه في ال�ضابق. والن�ضر في عالم اليوم �ضريع، 

فكل  معقدة.  بيروقراطية  اإج��راءات  اإلى  يحتاج  ل  رخي�ص 

�ضخ�ص لديه ا�ضتراك في الإنترنت وجهاز حا�ضوب عادي، اأو 

حا�ضوب لوحي وحتى هاتف ذكي، يمكنه من خ�ل تطبيقات 

الن�ضو�ص  الح�ضول على   kindle اأو   txtr و   epub ك�   Apps

بيد  الأحيان مجانا.  وفي غالب  وقراءتها،  العالمية  الأدبية 

اأن هذه الت�ضهي�ت، اأو ما يمكن اأن نطلق عليها بديمقراطية 

في  بديهيا  كان  ف��اإذا  مكان.  كل  في  متوفرة  لي�ضت  الن�ضر، 

اأوروبا والغرب الغني اأن يتوفر المرء على حا�ضوب وو�ضائل 

ات�ضال حديثة وهواتف ذكية وكومبيوترات لوحية، فاإن الأمر 

لي�ص كذلك في مناطق اأخرى من العالم، كاأفريقيا مث�. من 

هنا ي�ضبح من ال�ضرورة بمكان، كما يبين هولغر اإيلينغ و اآرثر 

اأتويل في مقاليهما في هذا العدد، البحث عن بدائل جديدة 

�ضخ�ضية  متعة  تعتبر  تعد  لم  القراءة  اأن  خ�ضو�ضا  للن�ضر. 

وو�ضيلة للتثقيف فقط.  

كما اأن هناك م�ضكلة اأخرى وهي اأن الكتب الإلكترونية 

غير متوفرة بكثافة باللغات ال�ضرقية، اأو لنقل اإنها لم تتطور 

بعد كما هي الحالة عليه في الغرب، حيث ت�ضتخدم الأحرف 

عدة  في  الكتب  هذه  وبيع  توزيع  طريقة  اأن  كما  ال�تينية. 

طريق  عن  فالدفع  كثيرة؛  عقبات  دونها  العالم  من  مناطق 

الإنترنت لي�ص متوفرا في الدول ذات القت�ضادات ال�ضعيفة، 

والأمر هنا ينطبق على دول جنوب اأوروبا اأي�ضا. 

ويمكن القول اإن م�ضاألة الن�ضر الإلكتروني تنال اهتماما 

اأكبر في اأوروبا الغنية مقارنة مع العالمين العربي والإ�ض�مي، 

حيث توجد م�ضاكل اأكثر حيوية واإلحاحا تتطلب من الكتاب 

والمبدعين مواجهتها. م�ضاكل كبيرة تدفع هوؤلء اإلى الت�ضاوؤل 

عن مكانة الأدب في عالم من ال�ضطرابات والعنف. والأمر 

لم يعد يتعلق بالتاأليف والن�ضر، بل بجدوى وجود الأدب من 

عدمه. وبهذه المنا�ضبة نقدم عدة ن�ضو�ص لكاتبات وكتاب 

من العالمين العربي والإ�ض�مي تعطي �ضورة لما و�ضلت اإليه 

حال المجتمعات هناك وانهيار الدول وتمزقها.

وبالرغم من الو�ضع الكارثي في هذه البلدان وال�ضورة 

جهة  من  فاإنها  الن�ضو�ص،  بع�ص  تقدمها  قد  التي  ال�ضوداء 

اأخرى تبعث على الأمل، وتبث ال�ضجاعة في النفو�ص لمواجهة 

التحديات التي يوجهها هوؤلء.

في  الجديد،  العدد  مع هذا  وفقنا،  قد  نكون  اأن  نرجو 

تقديم م�ضاهمة تنال ر�ضاكم حول الن�ضر والتاأليف في عالم 

ي�ضهد تحديات من نوع اآخر.
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ي�ضود في العوالم المتوازية لأ�ضواق الكتب العالمية في ال�ضنوات 

الجميع: كم من  الواقع، يق�ص م�ضجع  �ضوؤال واحد في  الأخيرة 

الوقت �ضنحتاج حتى تعو�ص الثورة التقنية �ضناعة الكتاب؟ فلما 

خا�ضا  جناحا  فرانكفورت  في  الدولي  الكتاب  معر�ص  خ�ض�ص 

لتقنيات الإع�م والت�ضال الجديدة ولما بداأت الإنترنت بالتفتح 

اأقرا�ص  في  كتبها  ن�ضر  تجربة  اإل��ى  الن�ضر  دور  اأول��ى  وعمدت 

عام  ومنذ  الم�ضتقبل.  �ضيحكم  التطور  هذا  اأن  بدا  م�ضغوطة، 

وال�ضوفتبوك،  الإيبوك  مثل  القراءة  اآلت  اأول��ى  ظهرت   1٩٩٨

المرتفعة  اأ�ضعارها  ب�ضبب  وذل��ك  ذري���ع،  بف�ضل  منيت  لكنها 

م�ضامين  تقدم  لم  الن�ضر  دور  اأن  كما   ، معها  التعامل  ول�ضعوبة 

خلف  تقف  العالمية  الن�ضر  دور  كبار  اأن  رغم  ل�هتمام،  مثيرة 

ال�ضتثمار في هذا المجال.

هل هي نهاية الثورة الرقمية؟ 

لكن مع انط�ق اأول جيل من كيندل في العام 2٠٠٨ حققت الكتب 

الإلكترونية نجاحها الكبير. فقد �ضجلت اأ�ضواق الكتاب الأمريكية 

اأن هذه  والبريطانية ارتفاعا كبيرا في المبيعات واعتقد الجميع 

الطفرة �ضت�ضهدها اأ�ضواق الكتب الكبرى في العالم، خ�ضو�ضا في 

التكهنات  جديد  من  وانت�ضرت  وفرن�ضا،  واليابان  واألمانيا  ال�ضين 

حول قرب نهاية الكتاب المطبوع، حتى اأنه تمت ال�ضخرية من دفاع 

الما�ضية.  الع�ضور  الكتاب المطبوع، كبقية من بقايا  بع�ضهم عن 

لكننا اليوم نعرف اأن الثورة الرقمية لم تتحقق ولن ت�ضتطيع التنبوؤات، 

حتى تلك الأكثر تفاوؤل، من اأن تغير �ضيئا في هذه الحقيقة. وقد 

حاولت �ضركة PricewaterhouseCoopers عبر تقارير �ضنوية، اأن 

توؤكد باأنه خ�ل خم�ص �ضنوات �ضتتحول كل الكتب اإلى اإلكترونية، 

I �شيفتقد الأدب العالمي ل غرو، نغمة مهمة اإذا ما حذفنا منه الآداب الإفريقية. تلك جملة للكاتبة 

ال�شهيرة دوري�س لي�شينغ. اإنها الجملة نف�شها التي يمكننا الت�شريح بها حين حديثنا عن الآداب الآ�شيوية 

والعربية واآداب اأوروبا ال�شرقية واأمريكا الالتينية. فحتى في القرن الواحد والع�شرين، مازالت تلك الكتب 

التي ت�شدر في اأطراف المركز الأمريكي اأو الأوروبي ل تتمكن اإل فيما ندر من اإثارة الإهتمام العالمي. 

ويمكن اأن نرجع ذلك اإلى اأ�شباب ثقافية، كاالنح�شار الإقليمي لفهم لغات واإن كانت كبيرة مثل ال�شينية 

والهندية والعربية، لكن لالأمر عالقة اأي�شا بخلل اقت�شادي يطبع �شوق الكتب اإلى يومنا هذا. و�شنلقي الآن 

نظرة على العالم المتعدد للكتب ون�شاأل عما يحدث فعال بداخله، وعما يمكن القيام به.

    

عالم الكتب

تحديات الثورة الرقمية

HOLGER EHLING    هولغر اإيلينغ

ا�ضطنبول، اأبيات لل�ضاعر 

التركي جمال ثريا: 
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ولكن، ومنذ تاأجيل موعد تحقيق ذلك لث�ث مرات، لم يعد اأحد 

الأمريكية  ال�ضوق  في  الكتب  ثلث  اإن  نعم  الإمكانية.  بهذه  يعتقد 

والبريطانية التي يتم �ضراوؤها هي كتب اإلكترونية، خ�ضو�ضا فيما 

وروايات  والإيروتيكية  البولي�ضية  والروايات  الحب  بروايات  يتعلق 

الخيال العلمي التي حققت نجاحا كبيرا ب�ضبب اأ�ضعارها المتدنية 

مقارنة بالكتب المطبوعة. ويعرف �ضوق الرواية خ�ضو�ضا مناف�ضة 

الإلكترونية  الن�ضر، فالكتب  �ضلبية على دور  نتائج  لها  قاتلة، كان 

اأرخ�ص بكثير من الكتب المطبوعة، وهو ما يوؤثر كثيرا على مداخيل 

دور الن�ضر في بريطانيا والوليات المتحدة الأمريكية بالنظر اإلى 

اأن ثلث الكتب المن�ضورة هي كتب اإلكترونية، خ�ضو�ضا اإذا عرفنا 

باأن حجم معام�ت هذه الدور في هذا القطاع ل يتجاوز خم�ضة 

ع�ضرة في المائة.

في  الإلكترونية  الكتب  نمو  ت��راج��ع   2٠1٣ ال��ع��ام  منذ  لكن 

الوليات المتحدة وبريطانيا، فمن ن�ضبة النمو التي كان تزداد كل 

بل في  ال�ضفر،  ن�ضبة  اإلى  الموؤ�ضر  تراجع  اأو ث�ث،  �ضهر مرتين 

اأن �ضوق  اإلى ما دون ال�ضفر. فهل يعني ذلك  بع�ص ال�ضهور نزل 

الكتب لن تتحمل ن�ضبة من الكتب الإلكترونية تتجاوز الث�ثين في 

المائة؟ هناك موؤ�ضرات توؤكد هذه الفر�ضية. لكن علينا األ نن�ضى 

اأن الكتاب الإلكتروني لم يتجاوز عتبة خم�ضة في المائة في اأغلب 

اللغات العالمية الأخرى، ولم يحدث ذلك حتى في البلدان الأكثر 

انفتاحا على التكنولوجيا مثل كوريا الجنوبية واليابان. فهناك ما 

التي  ال�ضخمة  اأمازون  �ضركة  اأن  كما  قائمة،  النمو  اإمكانية  زالت 

تبيع ثلثي الكتب الإلكترونية في اأمريكا ال�ضمالية واأوروبا الغربية، 

لم تحقق انت�ضارا بعد في اأ�ضواق كبيرة محتملة مثل رو�ضيا وال�ضين 

والهند.

الكتب الإلكترونية في العالم العربي  

ول نلحظ في العالم العربي اأي�ضا ح�ضورا يذكر لل�ضركات العم�قة 

مثل اأمازون واآبل وغوغل في الأ�ضواق. فاإلى يومنا هذا ل تتوفر 

مثل  الكبرى،  الأ�ضواق  في  ح�ضور  على  العم�قة  ال�ضركات  هذه 

ال�ضوق الم�ضرية اأو ال�ضعودية. رغم اأن هذا المجال اللغوي الذي 

مليون  ث�ثمئة  من  اأكثر  اإليه  وينتمي  دولة  وع�ضرين  اثنتين  ي�ضم 

�ضخ�ص قد يمثل ل ريب �ضوقا واعدة بالن�ضبة لل�ضركات المنتجة 

التنقل  بنية  �ضعف  اإل��ى  بالنظر  خ�ضو�ضا   الإلكترونية،  للكتب 

التحتية والنمو القت�ضادي الكبير في دول الخليج. وبالفعل فقد 

د�ضنت �ضركة “kotobarabia.com„ في القاهرة م�ضروعا طموحا، 

اأخذ على عاتقه مهمة تحويل كل الكتب العربية المن�ضورة حديثا 

في المنطقة اإلى كتب اإلكترونية وجعلها في متناول المهتمين في 

ب�ضبب  الإقبال  �ضيتوقف  الأولى  النجاحات  بعد  لكن  العالم.  كل 

بالن�ضبة  اأما  القراءة.  باآلت  المهتمين  جمهور  تزويد  في  �ضعف 

لدور الن�ضر فلم يحقق ذلك لهم اأدنى نجاح. كما اأن تاأخر �ضركة 

EPUB في طرح منتوج يقراأ اللغات غير ال�تينية ب�ضكل جيد كان 

له اأثر �ضلبي. فالعر�ص المحدود من الكتب العربية لم ي�ضاهم في 

جلب عدد كبير من القراء. طبعا في دول كثيرة ل يجد عديد من 

ال�ضوق  لكن  الإنجليزية،  باللغة  ن�ضو�ص  القراء م�ضكلة في قراءة 

الجماهيرية، والتي في غيابها ل يمكن لدور الن�ضر اأن تحقق ربحا 

اإذا توفر هناك عر�ص في اللغات  اقت�ضاديا، ل يمكن بناءها اإل 

�ضوق  فودافون  �ضركة  دخلت   2٠٠٤ بداية  لكن  اأي�ضا.  المحلية 

اإ�ضم:  عليه  اطلقت  الذي  بم�ضروعها  الإلكترونية  العربية  الكتب 

“kotobi.com„ وهو اأمر يدعو للتفاوؤل من اإمكانية اأن يتحقق تقدم 

في هذا المجال. لكنه من المبكر اأن نتحدث عن „انفجار“ ل�ضوق 

الكتب الإلكترونية في العالم العربي. وبالفعل لم يتراجع الحما�ص 

لن  لكنه  الأخيرة،  �ضنة  الع�ضرين  في  الإلكترونية  للكتب  ال�ضاذج 

ي�ضاعد في �ضيء في تلك المناطق التي يعتبر فيها الكتاب والقراءة 

اأكثر من مجرد اأ�ضياء رخي�ضة الثمن. فالكتب تمثل بالن�ضبة لأغلب 

النا�ص في اأفريقيا واآ�ضيا والعام العربي واأمريكا ال�تينية ب�ضائع 

غالية الثمن، �ضواء كانت مطبوعة اأم اإلكترونية. كما اأنه ل يجب 

المجتمع  وتطور  ال�ضخ�ضي  للتكوين  بالن�ضبة  تمثله  ما  نن�ضى  اأن 

المدني. اإنها ترياق حياة. 

ب�شاعة غالية وو�شيلة بقاء  

اإن  للبقاء،  �ضرورية  و�ضيلة  نف�ضه  الآن  وفي  الثمن  غالية  ب�ضاعة 

الأمر يتعلق هنا بخليط ي�ضعب تحقيقه. وهو في الواقع ل يمكن 

ذلك.  دون  تحول  ال�ضوق  قوانين  لأن  البلدان،  اأغلب  في  تحقيقه 

الكتاب.  اإنتاج  �ضعر  المجال هي  نواجهها في هذا  م�ضكلة  واأكبر 

الذي  هو  لذلك  ثمن  اأرخ�ص  فاإن  كبيرة،  بطبعة  الأمر  تعلق  فاإذا 

نجده في جنوب و�ضرق اآ�ضيا، لكن المطابع في ال�ضين اأو الهند ل 

تفرق فيما يتعلق بالثمن بين زبون من اأوروبا الغربية اأو من اأفريقيا 

اأو اآ�ضيا اأو العالم العربي اأو اأمريكا ال�تينية. والمبداأ ال�ضائد هو: 

كلما ارتفع حجم الطبعة، انخف�ص ثمن الن�ضخة الواحدة. وبالن�ضبة 

للقراء  بالن�ضبة  واأي�ضا  ال�ضمالية  واأمريكا  اأوروبا  في  الن�ضر  لدور 

في هذه المناطق، فاإن ذلك يعني اأثمنة رخي�ضة اإلى حد ما، لكن 

فاإن  العالم،  اأخرى من  والزبائن في مناطق  الن�ضر  لدور  بالن�ضبة 

ذلك يعني باأن تلك الكتب �ضت�ضل الأ�ضواق بالثمن الذي تباع به في 

الغرب، واإذا ما قارنا بين القدرة ال�ضرائية في ال�ضوقين، ف�ضنجد 

باأن الزبائن في البلدان الفقيرة يدفعون من اأجل كتاب عادي ما 

قيمته �ضتين اأو ثمانين يورو في الدول الغربية.

اإن اأ�ضعار الكتب مرتفعة في العديد من مناطق العالم، وتترتب 

النا�ص  يتعلم فيها  التي  البلدان  �ضلبية: فحتى في  نتائج  عن ذلك 

القراءة في المدر�ضة، نلحظ عند الكثيرين تراجعا في القدرة على 

القراءة، لأنهم ل يتوفرون على مال ل�ضراء الكتب. وخ�ضو�ضا في 

اأمريكا ال�تينية ت�ضعر العديد من الدول ب�ضرورة القيام ب�ضيء. وفي 

هذا ال�ضياق تقوم وزارة التربية والتعليم في المك�ضيك ب�ضراء �ضتمائة 

عنوان �ضنويا، وخ�ضو�ضا من كتب الأطفال وال�ضباب وتوزع م�يين 

الن�ضخ منها على المدار�ص والمكتبات. وهناك م�ضاريع مماثلة في 

ت�ضتري  دول��ة  اأكبر  اليوم  تعتبر  مث�  البرازيل  فدولة  اأخ��رى،  دول 
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الكتب في العالم. وفي اأفريقيا وجنوب �ضرق اآ�ضيا تعتمد عديد من 

الحكومات على تبرعات الكتب التي يدعمها البنك الدولي ومتبرعون 

اآخرون. وخ�ضو�ضا الموؤ�ض�ضات الكن�ضية في اأوروبا واأمريكا ال�ضمالية 

من تعمل بحما�ص في هذا المجال، وتقوم العديد من دور الن�ضر 

ببيع الكتب لهذه الموؤ�ض�ضات بالثمن الذي كلفته الطباعة فقط، من 

اأجل توزيعها في مناطق مختلفة من العالم الثالث. وب�ضبب العدد 

الكبير من المنظمات التي تعمل في هذا المجال، فاإنه من ال�ضعب 

اإل  دقيقة  معلومات  نمتلك  ول  دقيقة.  اإح�ضائيات  الح�ضول على 

عن المبادرة الأمريكية التي تحمل اإ�ضم: “Books for Africa„ والتي 

�ضنويا ما  وتوزع  بالكتب منذ عام 1٩٨٨  التبرع  تن�ضط في مجال 

مقداره مليونين ون�ضف مليون كتاب في اأفريقيا، تبلغ قيمتها ث�ثين 

مليون دولر.

معونات تثير الت�شاوؤل  

وحكومات  منظمات  تقوم  اأن  القلق،  على  باعثا  الأم��ر  يبدو  ل 

اأوروبية بتوزيع الكتب المدر�ضية مجانا، كما اأنه ل �ضك في اأنه 

خارج  نائية  مناطق  اإلى  الكتب  و�ضلت  لما  ال�ضيا�ضة،  هذه  لول 

الن�ضر  دور  على  خطرا  اأخ���رى  جهة  م��ن  تمثل  لكنها  ال��م��دن. 

والتبرع  الخارج  في  طبعه  يتم  كتاب  فكل  ال�ضغيرة.  المحلية 

بنف�ضها  كتاب  اإنتاج  فر�ضة  من  المحلية  الن�ضر  دور  يحرم  به، 

وت�ضويقه. واإذا اختفت هذه الإمكانية، تختفي معها فر�ضة اإنجاز 

باأن  اأي�ضا  يعني  ما  وهو  رخي�ضة،  كتب  وتقديم  �ضعبية  طبعات 

ن�ضبة قليلة من النا�ص �ضتمتلك اإمكانية �ضراء كتب. كما اأن ذلك 

اإل  تمتلك  لن  باأنها  ال�ضغيرة  الن�ضر  لدور  بالن�ضبة  اأي�ضا  يعني 

فيما ندر فر�ضة الفوز بمناق�ضة لطبع كتب تتقدم بها المنظمات 

الإن�ضانية. فالقواعد هناك وا�ضحة، اإذ ع�وة على جودة المنتج، 

فاإن المناق�ضة يح�ضل عليها من قدم اأرخ�ص عر�ص. ومن النادر 

فحين  ال�ضغيرة.  المحلية  الن�ضر  دور  ن�ضيب  من  ذلك  يكون  اأن 

وقد  ت�ضتد  المناف�ضة  ف��اإن  بالمليارات  بمعام�ت  الأم��ر  يتعلق 

ي�ضل الأمر اأحيانا اإلى تقديم ر�ضى، كما حدث �ضنة 2٠11 حين 

انك�ضفت ف�ضيحة دار الن�ضر العالمية Macmillan التي لم تتورع 

البنك  ما جعل  وهو  بمناق�ضة،  الفوز  اأجل  من  ر�ضوة  تقديم  عن 

الدولي يوقف كل تعام�ته معها لب�ضع �ضنوات.

وع�وة على ذلك، ورغم الأهمية التي تمثلها تبرعات الكتب 

من اأجل تزويد المدار�ص في اأفريقيا وجنوب �ضرق اآ�ضيا، اإل اأن 

ذلك من الأ�ضباب الرئي�ضية التي تحول دون تطور موؤ�ض�ضات الن�ضر 

في تلك المناطق. ففي اأغلب مناطق اأفريقيا يعي�ص قطاع الن�ضر 

و�ضعية اأ�ضواأ من تلك التي كان يعي�ضها في ال�ضبعينيات، وهو ما 

يظهر بو�ضوح حين نلقي نظرة على اأدب المنطقة.

هذه  اإل��ى  التقنية  دخ��ول  بف�ضل  الأفريقي  الأدب  تطور  لقد 

المنطقة في الع�ضرينيات من القرن الما�ضي، ودخلت اأ�ضماء كبيرة 

اإلى الأدب العالمي بف�ضل ذلك اأي�ضا في الخم�ضينيات وال�ضتينيات 

ت�ضينوا  ومواطنه  النيجيري  �ضوينكا  وول��ي  نوبل  جائزة  كحامل 

اأت�ضيبي اأو مونغو بيتي من الكاميرون ونغوغي واثيونغو من كينيا. 

الأفريقية  للدول  وال�ضيا�ضية  القت�ضادية  البنى  انهيار  مع  لكن 

اأي�ضا  انهارت  تقدير،  اأبعد  على  ال�ضبعينيات  في  العهد  الحديثة 

�ضركات الن�ضر التي �ضاهمت في نمو الأدب الأفريقي وخ�ضو�ضا 

في العقدين الأخيرين من القرن الع�ضرين. اأما اليوم فقد تح�ضنت 

والذين  ال�ضباب،  والكاتبات  للكتاب  بالن�ضبة  وخ�ضو�ضا  الو�ضعية 

عالية  مواهب  يمتلكون  اأنهم  بالق�ضير  لي�ص  وقت  منذ  يظهرون 

واآدي�ضي ومابانكو و�ضي��ضي وكوله. لكنهم ل  مثل هيلونا هابي� 

ي�ضتطيعون ذلك اإل بم�ضاعدة دور ن�ضر في بريطانيا اأو فرن�ضا اأو 

تعرف  ل  العالمية  الكتاب  واأ�ضواق  الأمريكية.  المتحدة  الوليات 

ال�ضفقة اأزاء الم�ضاركين ال�ضغار، وحين تنعدم مثل هذه الم�ضاكل 

التي لها ع�قة بال�ضوق التجارية، فاإن الحكومات هي من تقف اأمام 

و�ضول القراء اإلى الكتاب. ففي الأرجنتين �ضملت قوانين الإ�ضتيراد 

ال�ضارمة التي كان الهدف منها حماية ال�ضركات المحلية ال�ضغيرة 

يتوجب عليه  الب�د،  اإلى  ب�ضائع  اإدخال  يريد  اأي�ضا. فمن  الكتب 

القيمة، وهكذا تحولت �ضركات  بنف�ص  الب�د  ت�ضدير ب�ضائع من 

مثل بور�ضه وبي م في واآديدا�ص وبف�ضل هذه القوانين اإلى م�ضدرة 

للنبيد الأرجنتيني والجلد وب�ضائع اأخرى. لكن بالن�ضبة لدور الن�ضر 

فهذا اأمر ل يمكن القيام به ب�ضهولة. واإذا توجهنا اإلى ال�ضمال من 

الأرجنيتين، وهذه المرة في بوليفيا، يخبرني اأحد باعة الكتب باأنه 

ترخي�ص  على  الح�ضول  القانون  يفر�ص  كتاب  ا�ضتيراد  اأجل  من 

ل��ضتيراد. 

ال�شوق والرقابة  

اإن الأمر يبدو عبثيا، بل اإنه عبثي، رغم اأننا لم نتعر�ص بعد لمو�ضوع 

اأم  العالم �ضواء لأ�ضباب دينية  التي نعي�ضها على م�ضتوى  الرقابة 

�ضيا�ضية. فمن يكتب ب�ضكل نقدي، تتهدده لئحة من العقوبات، تبداأ 

من حظر الكتاب مرورا بالمنع من ال�ضفر وحتى ال�ضجن اأو التعذيب 

والموت، ول يتعلق الأمر هنا فقط بالدول المتهمة دائما بالت�ضييق 

على حرية التعبير مثل دول العالم العربي، وال�ضين ورو�ضيا ولكن 

اأي�ضا بدولة نعتبرها اليوم قلعة الديمقراطية: الوليات المتحدة 

الأمريكية. ولهذا فعدد كبير من الكتاب اليوم يمار�ضون رقابة ذاتية 

على اأنف�ضهم، فمن هذا الذي �ضيغامر بكتابة اأمور نقدية قد تكلفه 

حياته. لهذا احذر من النتقادات التي نوجهها ونحن جال�ضون في 

بيوتنا باألمانيا، اإلى الكتاب الذي يمار�ضون رقابة ذاتية. اإن التعبير 

الف�ضاد  وانتقاد  �ضيء،  ايبدو«  »�ضارلي  �ضحايا  مع  ت�ضامننا  عن 

ب�ضكل علني في ظل الأنظمة ال�ضمولية �ضيء اآخر.

�ضاأن  من  اإن  طبعا  الإلكتروني.  الكتاب  اإلى  اأخرى  مرة  اأعود 

ب�ضكل  يوؤثر  اأن  العالم  من  مختلفة  اأماكن  في  الإلكتروني  الكتاب 

اإيجابي وخ�ضو�ضا اإذا تعلق الأمر بتزويد الت�ميذ والطلبة بالكتب 

على  النا�ص  وتحفيز  الكتب  توزيع  م�ضاكل  وتجاوز  المدر�ضية، 

القراءة. ولأن اإنتاج الكتب الإلكترونية يتم دون طباعة وما يتعلق 

بذلك من وزن ونقل لل�ضلعة، فاإنه بالإمكان بيعها باأثمان رخي�ضة 
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ي�ضاهم  اأن  في  كبير  اأمل  وي�ضود  المطبوع.  الكتاب  بثمن  مقارنة 

اأكبر  انت�ضار  التحتية ل�ت�ضالت في  البنى  ال�ضتثمار في تو�ضيع 

للكتاب الإلكتروني، اإذ في غياب هذه البنية التحتية �ضيكون من 

ال�ضعب الح�ضول على الكتاب الإلكتروني كما هو من ال�ضعب الآن 

الح�ضول على الكتاب المطبوع.

  هولغر اإيلينغ   كاتب و�ضحفي ومتخ�ض�ص في �ضوق الكتاب. عمل ل�ضنوات 

نائبا لرئي�ص معر�ص الكتاب الدولي في فرانكفورت. من اآخر اإ�ضداراته: 

عالم الكتب الفترا�ضي

.................................................................................................

ترجمة: ر�ضيد بوطيب

.................................................................................................

Holger Ehling Media

www.ehlingmedia.com

http://www.ehlingmedia.com
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I ما هي الإمكانات البديلة المتاحة للن�شر في �شوق �شعب 

جدا ك�شوق الكتاب الإفريقي؟ يعر�س النا�شر الجنوب اأفريقي اآرثر 

اأتويل اآرثر اأفكاره وخبراته في �شناعة الكتب وتوزيعها في مناطق 

ذات بنية تحتية �شعيفة وفي ظل الفقر المتف�شي. ل تعد القراءة 

في تلك المناطق مجرد و�شيلة لتم�شية وقت جميل، فكثيرا ما 

تلعب دورا م�شيريا في حياة الب�شر هناك.

يعرف الجميع اأن للكتب دورا حا�ضما في التنمية والتعليم. ويعرف 

اأفريقيا.  في  للغاية  ن��ادرة  والمكتبات  الكتب  متاجر  اأن  الجميع 

ويعرف الجميع اأن معظم العائ�ت لديها اأقل من ع�ضرة كتب في 

بيتها. اإذاً لماذا ل تزال لدينا هذه الم�ضكلة؟

اإن �ضناعة الكتب اأمر مكلف. وتجهيز متجر للكتب يكلف ثروة، 

فحتى لو كان متجرا �ضغيرا فاإنه يحتاج لب�ضعة اآلف من الكتب 

ل�ضمان عودة الزبائن اإليه. بالإ�ضافة اإلى اأن متجر الكتب يحتاج 

لمكان وا�ضع لو�ضع الأرفف ويعتمد ب�ضكل كبير على حركة مرتاديه 

داخله، ولهذا يكون الإيجار باهظا. وبذلك ت�ضبح هوام�ص الربح 

منخف�ضة والمخاطرة عالية.

عبر  الكتب  لبيع  متجرا  تبداأ  اأن  ذلك  عن  عو�ضا  اأردت  واإذا 

الإنترنت، �ضتحتاج لأن تكون م�ضتعدا لخ�ضارة الكثير من المال في 

البداية. ثم اإن النا�ص في معظم دول اأفريقيا ل يملكون بطاقات 

ائتمانية. 

كتب  اأفريقيا  في جنوب  الكتاب  مركز  وزع  قليلة  اأع��وام  قبل 

طرق  ثمة  يكن  لم  لكن  ريفي.  بيت  اآلف  ل��ضبعة  مجانية  اأطفال 

لإي�ضالها اإلى هذه البيوت. في بع�ص الأماكن ا�ضتخدم المتطوعون 

البيوت  اإل��ى  البريد  مكتب  من  كتب  لنقل  �ضغيرة  يدوية  عربات 

والمدار�ص. اإذا كنت تعي�ص بعيدا عن �ضواحي المدينة الغنية، فلن 

تكون الكتب بب�ضاطة جزءا من حياتك.

حياة  تنقذ  اأن  يمكنها  الكتب  لأن  ج��دا  محبطة  والم�ضكلة 

النا�ص. تقوم موؤ�ض�ضة تُدعى CCBRT في تنزانيا برعاية 2٠ األف 

�ضخ�ضا من اأ�ضحاب الإعاقات كل عام. ولكي يدربوا الممر�ضات 

والقاب�ت، يطلبون كتب دورات التدريب من كيب تاون، الواقعة 

قال  وق��د  كيلومتر.  اآلف  خم�ضة  بعد  على 

تنزانيا  في  الأطفال  طب  في  بارز  اأخ�ضائي 

موؤخرا اأن هذه الكتب كان يمكن لها اأن تنقذ 

تفقدهم  الذين  المواليد،  من  الكثير  حياة 

األف   ٤5 اإلى  عددهم  وي�ضل  عام  كل  تنزانيا 

الكتب  هذه  على  الح�ضول  تكلفة  لكن  طفل. 

عالية ب�ضكل عبثي.

وبعد  نا�ضر  اإلى  الكتاب  ينتقل  الوقت  مع 

ذلك اإلى متجر، ثم يُ�ضحن عبر البلدان، ويُخزن 

يت�ضاعف  وبهذا  اأخيرا،  ويباع  ويُعر�ص  ثانية، 

�ضعره اأربع مرات.

    

 الن�شر في اأفريقيا

طرق بديلة واأخرى م�شدودة

ARTHUR ATTWELL    اآرثر اأتويل

جزيرة بورغاز، التابعة لإ�ضطنبول، 

درج تم تلوينه اأثناء الحتجاجات

Photo: Achim Wagner
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الكتب  و�ضع  هي  الم�ضكلة  هذه  لمعالجة  الطرق  بين  ومن 

 childhealthcare.co.za موقع  اأتاح  المحمولة.  الهواتف  على 

ن�ضخة مجانية من الكتب الإر�ضادية للممر�ضات على الإنترنت، 

دول  من  ومعظمها  الما�ضي،  العام  في  زيارة  األف   27 و�ضجل 

المطبوعة  الن�ضخ  عدد  من  المرات  بمئات  اأعلى  وهذا  نامية. 

اأفريقيا  جنوب  اأنحاء  جميع  في  المراهقون  قراأ  كما  المباعة. 

المميزة  الهواتف  على  »كونتاك�ص«  بعنوان  ويل�ضون  ل�ضام  رواية 

اأطفال  من  والمزيد  المزيد  اأن  كما  م��رة.  األ��ف   6٣ من  لأكثر 

الريا�ضيات  وكتب  المفتوح  التعليم  مناهج  يقراأون  المدار�ص 

هواتفهم. على 

لكن ل تزال ثمة معوقات: لم يكت�ضف اأي نا�ضر بعد اأي طريقة 

لجعل هذه الكتب الإلكترونية تحقق عائدا لهم. ولقراءة كتاب على 

الهاتف يحتاج المرء للكهرباء ول�ضتقبال ال�ضبكة وعليك اأن تقراأ 

واأ�ضواأ  المعقدة.  ال�ضور  تعالج  اأن  يمكنها  ل  �ضغيرة  �ضا�ضة  على 

�ضيء هو اأن الإنترنت غير منت�ضر ب�ضكل وا�ضع كما نظن. اإذا نظرت 

جنوب  في   3G نظام  عبر  الإنترنت  �ضبكة  تغطية  خريطة  على 

اأفريقيا، من م�ضافة بعيدة ف�ضيبدو لك اأنك ت�ضتطيع الدخول اإلى 

�ضبكة الإنترنت من اأي مكان. لكن اإذا نظرت عن كثب وبعمق اأكثر 

اإلى اأر�ص الواقع، ف�ضتجد اأن التغطية تمتد فعليا عبر مئات من 

في  كبيرة  فجوات  تاركة  الكبرى،  المدن  في  ال�ضغيرة  النتوءات 

التغطية على بعد م�ضافات ق�ضيرة فقط من المدن المهمة. في 

الواقع فاإن الإنترنت لي�ضت متوفرة للجميع. 

ربما تكون الكتب على الهواتف المحمولة هي طريق الم�ضتقبل، 

على  قدرة  النا�ص  لدى  بالطبع  حاليا.  للجميع  متاحة  غير  لكنها 

ال�ضبيل  العقبات. ويجدون  اإيجاد الحلول، فهم يقراأون رغم هذه 

للذهاب للمدار�ص والدرا�ضة. من اأين يح�ضلون على كتبهم؟ اإنهم 

يعتمدون على الن�ضخ ال�ضوئي اأكثر من اأي �ضيء اآخر.

هناك محال للطباعة والن�ضخ ال�ضوئي في كل مدينة في العالم 

تقوم بطباعة المطويات والمن�ضورات والإع�نات وال�ضير الذاتية 

والكتب. وعلى عك�ص بيع الكتب يمكنك تحقيق ربح �ضريع من محل 

للطباعة والن�ضخ ال�ضوئي. ياإيجار �ضهري ل يتعدى ب�ضعة مئات من 

الراند وم�ضاحة �ضغيرة للعمل، يمكن اأن ي�ضبح لديك محل للن�ضخ 

�ضاحب  اأن  هي  والخ��ضة  �ضهريا.  الأوراق  اآلف  يبيع  ال�ضوئي 

محل الطباعة والن�ضخ ال�ضوئي ربما يكون قناة توزيع الكتب الأكثر 

�ضيوعا في الدول النامية. 

تقوم مح�ت الن�ضخ ال�ضوئي بجهد كبير في ن�ضخ الكتب التي 

هوؤلء  لدى  لي�ص  لأنه  ونظرا  اإليها.  ويح�ضرونها  زبئانها  يجدها 

تحمل  ي�ضتطيعون  ول  الكتب  على  للح�ضول  اآخر  �ضبيل  الزبائن 

عليهم  لكن  مهمة.  اجتماعية  وظيفة  المحال  هذه  توؤدي  كلفتها، 

القيام بها ب�ضورة غير �ضرعية.

كتاب  اأي  اأو طباعة  ن�ضخ  تمنع  البلدان  معظم  في  فالقوانين 

هذه  ببيع  م�ضموح  غير  وبالتاأكيد  الفكرية  الملكية  بحقوق  يتمتع 

الكتب المن�ضوخة �ضوئيا لأي �ضخ�ص. 

النا�ضرين.  ترعب  المحال  هذه  فاإن  نت�ضور  اأن  يمكننا  وكما 

عندما كنت اأن�ضر كتبا تعليمية قبل �ضنوات عدة، حاولنا اأن نطبعها 

ال�ضوئي.  للن�ضخ  تماما  ي�ضلح  لن  اأنه  ظننا  خا�ص  نوع  من  بحبر 

قلت  المن�ضوخة،  الكتب  عدد  زاد  وكلما  تفلح)  لم  حيلتنا  (لكن 

زادت  ذلك،  حدوث  تكرر  وكلما  اأكثر.  اأ�ضعارنا  ورفعنا  مبيعاتنا 

قناعتنا با�ضتحالة الوثوق في محال الن�ضخ ال�ضوئي، واأن اأ�ضحابها 

لم يفهموا مهنتنا واأنهم عدونا اللدود.

لكن محال الن�ضخ ال�ضوئي تحل م�ضك�ت زبائننا، وتن�ضر عددا 

اأ�ضحابها  ن�ضاعد  اأن  وبالتاأكيد يجب  العالم،  الكتب في  اأكبر من 

للقيام بعملهم ب�ضورة اأف�ضل واأ�ضرع؟ بالتاأكيد اأن ال�ضراكة �ضتكون 

على الجانبين؟ تخيل لو �ضهلنا لهم عملهم وجعلناه م�ضروعا. ماذا 

لو �ضمحنا لمحال الن�ضخ ال�ضوئي بطباعة وبيع مكتبة كاملة مليئة 

بالكتب عبر موقع ب�ضيط على الإنترنت؟ ماذا لو جعلنا هذا الموقع 

على الإنترنت �ضريعا جدا و�ضهل ال�ضتخدام بحيث يكون مربحا 

اأكثر لمحل الن�ضخ ال�ضوئي واأكثر فعالية من حيث النفقات بالن�ضبة 

للزبائن حيث يدفعون مقاب� لتلقي الخدمة بدل من ال�ضتمرار في 

ن�ضخ الكتب القديمة يدويا؟ يكفي اأن يكون مح� �ضغيرا في اإحدى 

الزوايا ومت�ض� بالإنترنت ليتيح لقرية كاملة الح�ضول على الكتب.

الن�ضخ  محال  عبر  الكتب  بيع  من  النا�ضرون  �ضيربح  وه��ل 

ال�ضوئي؟ قررت اأن اأكت�ضف ذلك الأمر. جمعت فريقا بتمويل من 

موؤ�ض�ضة �ضاتلوورث Shuttleworth واأ�ض�ضنا موقعا با�ضم بيبررايت 

.Paperight

يقوم  اأن  طابعة  يمتلك  �ضخ�ص  لأي  يمكن  الموقع  هذا  وعبر 

بتنزيل الكتب منه ويطبعها للزبائن. الكثير من الكتب كان تنزيلها 

دون مقابل، والبع�ص الآخر، كان النا�ضرون يح�ضلون تكلفة حقوق 

التنزي�ت  هذه  عبر  ا�ضتطاعوا  النا�ضرين  اأن  والمده�ص  الن�ضر. 

تحقيق هام�ص الربح ذاته الذي يحققونه من كتبهم ذات الطبعات 

الفاخرة، رغم اأن التكلفة الإجمالية التي يتحملها الزبون كانت عادة 

اأقل من الطبعة الفاخرة المباعة في المركز التجاري.

يمكن لأي محل ن�ضخ �ضوئي لديه �ضبكة اإنترنت اأن ي�ضبح على 

الفور متجرا لبيع الكتب. ويمكن اأن يتاح المجال لأي مدر�ضة حتى 

في اأبعد القرى للح�ضول على كتب درا�ضية جديدة. كما يمكن لكل 

م�ضت�ضفى لديه طابعة بالليزر اأن تدرب ممر�ضات جدد وقاب�ت 

بمعلومات حديثة واآنية.

كانت الفكرة واعدة وا�ضتهلكت على مدار �ضت �ضنوات معظم 

دي�ضمبر  الأول/  كانون  في  انتهت  الرحلة  لكن  يقظتي.  �ضاعات 

تخبرنا  الق�ضة  وهذه  ماليا.  الفكرة  اإنجاح  من  نتمكن  لم   .2٠1٤

بالكثير عن الن�ضر والبتكار.

ما الذي حدث لـ »بيبررايت« 

 بدت اأهدافنا ب�ضيطة: تحويل محال الن�ضخ ال�ضوئي اإلى متاجر 

للكتب في كل قرية في اأفريقيا، وتقلي�ص تكلفة كتب التعليم العالي 

ببيع  الأم��وال  يجنوا  اأن  يمكن  النا�ضرين  اأن  واإثبات  هائل  ب�ضكل 
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التراخي�ص الفورية (كنا �ضنحافظ على ا�ضتمرارنا عبر العمولت).

للح�ضول على  اأكثر فعالية  اأ�ضلوبا  اأن نعر�ص  اأردنا  باخت�ضار 

الدرا�ضية للط�ب. وبف�ضل موؤ�ض�ضة �ضاتلوورث كان لدينا  الكتب 

المال والوقت لعمل ذلك.

دي�ضمبر  الأول/  كانون  حتى   2٠12 عام  في  انط�قتنا  منذ 

�ضوئي  ن�ضخ  محل  مئتي  من  اأكثر  خريطتنا  على  و�ضعنا   2٠1٤

كمنافذ لتوزيع الكتب واأ�ضركنا اأكثر من 15٠ نا�ضرا واأ�ضفنا اأكثر 

من 21٠٠ عنوان ووزعنا ٤٠٤٩ ن�ضخة. 

لكن العائدات لم ترتفع. عندها بداأت اأدرك اأن بدايتنا كانت 

ك�ضيل.  تبدو  اأن  يمكن  المبيعات  من  قطرة  واأن  �ضغيرة  بقاعدة 

قد  لكنها  البيع  على  قدرتنا  في  الثقة  تلهمنا  اأن  للقطرة  يمكن 

لفريق عمل طموح، لأن  بالن�ضبة  لوقت خطير  اإنه  كثيرا.  ت�ضللنا 

تخيل القطرة ك�ضيل يمكن اأن يجعلك تظن اأن النموذج ناجح واأنه 

حان الوقت للتخطيط على نطاق وا�ضع. لكن القطرة التي لي�ضت 

�ضي� يمكن اأن تخفي وراءها م�ضاكل اأ�ضا�ضية لنموذج عملك. 

لقد ح�ضلنا على 575٠٠ راند (حوالي 575٠ دولر اأمريكي) 

 26٫٠٠٠ منها  ذهب  ون�ضف.  عامين  خ�ل  للتراخي�ص  كر�ضوم 

راند للنا�ضرين وربحنا 2٠٫٠٠٠ من الكتب التي ن�ضرناها باأنف�ضنا، 

وربحنا 11٫5٠٠ راند كعمولة. كان العائد زهيدا ولم يكن كافيا 

لدفع الرواتب. وما هو اأكثر اأهمية اأنه بعد عام تراجع نمو المبيعات 

وو�ضل تقريبا اإلى ال�ضفر.

ما الذي حدث؟ يعود جزء من م�ضك�تنا بالطبع نتيجة لقرارتنا 

ال�ضتراتيجية: بخ�ف عدد محدود من البدائل الممكنة، كانت ثمة 

قرارات اأف�ضل من الأخرى. لم يكن لدينا على الأرجح عدد كاف 

من مندوبي المبيعات على الأر�ص، وربما ت�ضرعنا في تحديد نطاق 

العمل، ولم نطبق النموذج محليا قبل اأن نعمل على م�ضتوى الب�د 

كلها. ولن يكون بمقدورنا معرفة اإن كان ذلك �ضيغير الأ�ضياء. لكن 

بخ�ف ذلك كنا نعرف التحديات الخارجية الرئي�ضية الث�ثة، التي 

�ضتواجهنا بغ�ص النظر عن ال�ضتراتيجية التي نتبعها.

اأول، وهو الأهم، اأنه عندما التحق بنا العديد من النا�ضرين لم 

ي�ضمحوا لنا تقريبا اأن نبيع اأي من العناوين القّيمة والأكثر رواجا 

لديهم. لقد طلبوا منا اأن نجرب عناوينهم الأقل رواجا، ظنا منهم 

اأنهم يقللون هكذا حجم المخاطرة. وفي الواقع اإنهم كانوا يدفعون 

بنا عن غير ق�ضد للف�ضل.

فاع�،  �ضريكا  تكن  لم  ال�ضوئي  الن�ضخ  محال  معظم  ثانيا، 

وهو اأمر غير مفاجئ عندما ل نقدم لها اإل القليل من العناوين 

القيمة ليروجون لها. كما قام العديد منها بتقديم خدمة متوا�ضعة 

لزبائنهم (لقد تاأكدنا من ذلك باأنف�ضنا بق�ضاء �ضاعات واأيام في 

هذه المحال). وهذا يعني اأننا لم نكن نجتذب زبائن جددا ول يعود 

الزبائن القدامى لنا ثانية.

ذوو  والط�ب  الم�ضتهدفون  قراوؤنا  زبائننا  ن�ضاأ  لقد  ثالثا، 

للقراءة.  كبيرة  قيمة  يولون  ول  كتب.  ب��دون  الفقيرة  الخلفية 

قبل  ي�ضترونها  تجعلهم  التي  القيمة  تلك  للكتب  لي�ص  وبالتاأكيد 

الطعام والك�ضاء. ولم يقم قطاع الن�ضر في جنوب اأفريقيا بالكثير 

خ�ل ال�ضنوات الع�ضرين الأخيرة لتغيير ذلك.

عائداتنا  اإح�ضاءات  في  كمنت  فقد  اإحباطاتنا  من  وبالرغم 

المجموعات  من  واح��دة  حققت  فقد  ال��واع��دة:  الق�ض�ص  بع�ص 

ال�ضغيرة العالية القيمة والزهيدة ال�ضعر والتي اأنتجناها باأنف�ضنا 

مبيعات جيدة، كانت عبارة عن مجموعات من المتحانات ال�ضابقة 

لل�ضف الثاني ع�ضر. وهذه المجموعة ال�ضغيرة عالية القيمة ذات 

اأكثر من كل اإجمالي مبيعاتنا. وحدث ذلك  ال�ضعر الزهيد باعت 

ال�ضابقة  المتحانات  اأ�ضبحت هذه  اأن  بعد  اأ�ضهر  �ضبعة  اأول  في 

متاحة للن�ضر. 

الم�ضامين  لدينا  كانت  لو  اأن��ه  المبيعات  هذه  اأظهرت  وقد 

المنا�ضبة، كنا �ضنقوم بعمل جيد. لكن يكاد يكون من الم�ضتحيل 

عندما  تجاري،  نا�ضر  م�ضمون  على  اعتمادا  عمل  تجربة  خو�ص 

يكون هذا النا�ضر �ضديد العزوف عن المخاطرة بحيث ل ي�ضمح لنا 

با�ضتخدام كتبه الرائجة. تحتاج الم�ضروعات التجريبية كم�ضروعنا 

للعمل بم�ضامين عالية القيمة. لقد عزمت على اإحداث تغيير في 

قطاع الن�ضر من خ�ل اإتاحة �ضبيل اأف�ضل للبيع. لكنني اأوؤمن الآن 

باأننا ل ن�ضتطيع اأن نخلق تغييرا �ضناعيا بتمكين الم�ضاركين فيه. 

تماما.  �ضتغير طريقة عملك  اأداة  ها هي  بالقول:  اأ�ضبه  اأمر  اإنه 

فالعمل معقد ب�ضكل كاف دون الحاجة لتعلم اأدوات جديدة. 

مع ذلك ل بد اأن يكون التغيير ممكنا. لكن النا�ص يحتاجون 

لمحفزات مختلفة. اإنني اأوؤمن الآن اأنه لإحداث تغيير في �ضناعة 

نف�ضها  تغير  كي  للموؤ�ض�ضات  المجال  لإتاحة  ت�ضعى  األ  ما، يجب 

ل�أف�ضل. عليك اأن تاأخذ بنف�ضك هذه الأدوات الجديدة وتناف�ص 

على  بالمناف�ضة  مبا�ضرة  التقليدية  الأ�ضاليب  تتحدى  اأن  بها. 

تجرب  اأن  دائما  يمكنك  ذلك  في  ف�ضلت  لو  ال�ضوقية.  الح�ض�ص 

�ضيئا اآخر، واإذا نجحت يمكنك اأما اأن تحل محل المناف�ضين في 

ال�ضوق اأو تجبرهم على التغيير. وك� النتيجتين جيدتان. 

الن�شر في جنوب اأفريقيا الآن  

اأ�ضبحت جنوب اأفريقيا بلدا ديمقراطيا منذ واحد وع�ضرين عاما 

�ضناعة  الذي حققته  التطور  في مدى  للتاأمل  الوقت  والآن حان 

الكتب ب�ضكل مذهل ولدينا عدد  اإنتاج  المحلية. لقد زاد  الكتاب 

البارزات  الكاتبات  من  اأكبر  ولدينا عدد  ال�ضود  الكّتاب  من  اأكبر 

الأجنا�ص  الدولي في عدد من  الم�ضتوى  يبيعون جيدا على  وهم 

الأدبية الرائجة. واإنه لوقت منا�ضب جدا لكي ت�ضبح ثريا �ضغوفا 

بالكتب.

لكنه لي�ص وقتا طيبا لأن تكون اأي �ضيء اآخر، فاأعداد متاجر 

تتغير.  تكد  لم  ال�ضواحي  في  التجارية  المراكز  خ��ارج  الكتب 

وانط�قا من اآخر م�ضح اأجراه اتحاد النا�ضرين للقطاع، فاإن عدد 

ال�ضكان، وهم  اأو ٤% من  اأقل من مليوني �ضخ�ص  الكتب  م�ضتري 

يعتبرون كذلك اإذا انفق كل �ضخ�ص منهم نحو 7٠٠ راند (7٠ دولرا 

تقريبا  يعادل  وهذا  التجزئة.  ب�ضعر  الكتب  �ضراء  على  اأمريكيا) 
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اأربعة كتب بغ�ف ورقي. معظم الكتب الجديدة ت�ضدر بالإنجليزية 

البي�ص  اأفريقيين  للجنوب  المحليتان  اللغتان  وهما  والأفريكانز، 

الأغنياء. فقط 1٫7 مليون راند، اأو ٠٫٠٠5% من عائدات تجارة 

الكتب المحلية البالغة ٣12 مليون راند، تاأتي من كتب تم تاأليفها 

للبالغين  الروائي  اأفريقية ر�ضمية. وفي مجال الأدب  بت�ضع لغات 

الأفريقية ٠٫٠٠٠2% فقط (في عام 2٠٠٨  اللغات  تبلغ عائدات 

كان هذا الرقم ٠٫٠٠6% اأي اأن الو�ضع قد �ضاء). اأي اأنه في الواقع 

�ضفر بغ�ص النظر عن بع�ص التجارب المعزولة.

اأفريقيين،  الجنوب  معظم  اأن  التقليدية  النظر  وجهة  ت��رى 

المحادثات  وفي  القراءة.  يحبون  ل  محدودة،  مجموعة  بخ�ف 

العابرة قد يرتبط ذلك ب�ضكل خطير بكلي�ضيهات عن�ضرية جاهزة. 

فمث� اأخبرني �ضخ�ضان بارزان يعم�ن في مجال الن�ضر اأن اأطفال 

جنوب اأفريقيا ال�ضود لن يقراأوا هاري بوتر بلغة الزولو، لأنها „بعيدة 

عن ثقافتهم“، واإذا كانت طريقة التفكير هذه �ضائعة بين المحررين، 

فهذا �ضبب اأ�ضا�ضي يبين ال�ضر وراء �ضاآلة التقدم الذي حققناه.

ثمة محاولت جريئة خارج �ضركات الن�ضر التقليدية لبيع الكتب 

لقراء جدد. فم�ضروعات مثل FunDza و Bookly و EverEgg تركز 

على الهواتف المحمولة ك�ضبيل لن�ضر القراءة، برغم اأن اأحدا من 

التقليديين.  النا�ضرين  ير�ضي  نموذجا  يجد  لم  الم�ضروعات  هذه 

واأخرى مثل Megabooks تركز على الطباعة ح�ضب الطلب، ورغم 

اأنهم مثل بيبررايت لكنهم ي�ضقون طريقهم بدون اللتزام بال�ضراء 

من النا�ضرين المحليين الذين ي�ضيطرون على معظم الكتب ذات 

الم�ضامين التعليمية عالية القيمة.

الحركة.  عن  عاجزة  ال�ضوق  على  المعتمدة  الحلول  تبدو  اإذن 

ال�ضغيرة  الجيوب  على  معتمدا  ال�ضوق  ينمو  اأن  ينبغي  وحيثما 

للم�ضتهلكين الجدد، ربما ل تكون ثمة جيوب كافية ينمو على اأ�ضا�ضها 

ال�ضوق. تعد الكتب رفاهية بالن�ضبة لمعظم الجنوب اأفريقيين. وقد 

اأظهرت بيانات جديدة من معهد يونيليفر بجامعة كيب تاون اأن اأكثر 

اأفريقي (7٠%) يعي�ضون بدخل �ضهري قدره  من ٣٤ مليون جنوب 

٣٠٠٠ راند (٣٠٠ دولر اأمريكي). وهم يفوتون على اأنف�ضهم بانتظام 

تناول اإحدى الوجبات ويغلقون كل الأجهزة الكهربائية قبل موعد 

�ضداد فاتورة الكهرباء بفترة طويلة. وفي مثل هذه البيوت لن يكون 

لأرخ�ص كتاب اأولوية على الغذاء اأو الك�ضاء.

الفقر، فقد ظل  الذين تمكنوا من تجاوز  لهوؤلء  بالن�ضبة  اأما 

الكتاب غير مرئي لهم، فاإذا لم تكن الكتب جزءا من حياتك، فمن 

غير المرجح اأن تبحث عنها وت�ضتثمر فيها. وحتى عندما قمنا في 

بيبررايت بحل م�ضكلة ال�ضعر وجعلنا الكتاب متاحا، ظلت الكتب 

بقدر كبير غير مرئية بدون الت�ضويق المحلي المكثف والمكلف.

اأن ننظر لع�ضرين  لو كنا كقطاع للن�ضر قررنا في عام 1٩٩٤ 

عاما ل�أمام، لكان باإمكاننا اأن نرى اأن اأكبر تحد لنا يكمن في جعل 

الكتب  من  مليونا  ولوزعنا  اأفريقيين  الجنوب  اأمام  مرئية  الكتب 

المجانية مثلما تفعل المملكة المتحدة في يوم الكتاب الوطني وكنا 

�ضنرى هوؤلء الأطفال يترعرعون على الحر�ص على �ضراء الكتب. 

الت�ضويقي ل  التحدي  اأن  ال�ضكل، ف�ضيتبين  لو نظرنا ل�أمر بهذا 

يعتمد على اإيجاد النموذج التجاري المنا�ضب، ولكن في و�ضع روؤية 

طويلة الأمد. لي�ضت طويلة فح�ضب ولكن مت�ضعبة اأي�ضا.

�ضاعدُت   Book Dash ي�ضمى  جديد  ربحي  غير  م�ضروع  ثمة 

في تاأ�ضي�ضه في العام الما�ضي ويقوم بال�ضبط بهذا الأمر. يركز 

»بوك دا�ص« على خلق واإتاحة المجال لكتب عالية الجودة ل�أطفال 

المعوزين. وهذه الكتب ينتجها متطوعون وكلهم مبدعون محترفون، 

ي�ضاركون في �ضباق يمتد 12 �ضاعة لإنتاج الكتب، بع�ضهم يعمل في 

اأخ��رى: م�ضممو  ياأتون من مجالت  ولكن معظمهم  الن�ضر  قطاع 

ر�ضوم متحركة وفنانون وكتاب ن�ضو�ص دعائية.

يقوم هوؤلء المتطوعون تقريبا بكل �ضيء ولليوم تقوم �ضركتي 

تبلغ نحو 2٠٠  التي  المبا�ضرة  النفقات  بتغطية  المانحين  وبع�ص 

األف راند (2٠ األف دولر اأمريكي)، وقام بوك دا�ص بجمع تبرعات 

تقدر ٨٠٫٠٠٠ األف راند لطباعة الكتب ل�أطفال.

وكل ما ينتجه به المتطوعون ت�ضبح تراخي�ضه متاحة للجميع 

بحيث   ،(Attribution  Creative Commons الإبداعي  (الم�ضاع 

يمكن لأي �ضخ�ص اأن يترجمها اأو يطبعها اأو يوزعها مجانا. كما 

ينتج بوك دا�ص ن�ضخ HTML ب�ضيطة لم�ضروعات الهاتف المحمول. 

 African وقد جاءت منظمات اأخرى اإلى الحفلة: لقد مول م�ضروع

حملة  وقامت  دا�ص  بوك  نظمتها  التي  الإب��داع  اأي��ام   Storybook

لغات  ع��دة  اإل��ى  دا���ص  ب��وك  ق�ض�ص  بترجمة  للقراءة   Nal’ibali

اأفريقية. كما تُن�ضر ق�ض�ص بوك دا�ص في ملحق �ضحيفة نالي بالي 

التجاريين  النا�ضرين  ق�ض�ص  كانت  حيثما  بنف�ضك،  كتابك  ا�ضنع 

ت�ضتخدم قبل ذلك بال�ضتعانة بترخي�ص حق الملكية. 

اإن الهدف هو خف�ص كلفة كتب الأطفال عالية الجودة بالن�ضبة 

لمنظمات مكافحة الأمية لتقت�ضر فقط على كلفة الطباعة. وعند 

الواحد  الكتاب  تكلفة  تنخف�ص  ن�ضخة  اآلف  خم�ضة  نحو  طباعة 

دولرا وذلك بالن�ضبة لطبعة ذات جودة عالية.

حل  اإيجاد  هو  الهدف  لكن  بيبررايت  عن  دا�ص  بوك  تختلف 

�ضيكون  فربما  الم�ضروع،  نجح  ولو  نف�ضها.  للم�ضك�ت  جوهري 

هناك عدد اأكبر بكثير من القراء بعد ع�ضر �ضنوات وربما �ضتكون 

ثمة فر�ضة اأخرى اأف�ضل للنا�ضرين الجريئيين ولنموذج بيبررايت 

للن�ضر عبر الطباعة تحت الطلب. 

 اآرثر اأتويل   نا�ضر من جنوب اأفريقيا، �ضاهم في تاأ�ضي�ص م�ضروعات عديدة 

وكتب  التعليمية  الكتب  وتوفير  اأفريقيا  جنوب  في  الرقمي  الكتاب  لن�ضر 

الأطفال.

.................................................................................................

ترجمة: اأحمد فاروق

.................................................................................................
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I تمتلك الإنترنت القدرة على تغيير مفهومنا لماهية الأدب بنحو 

جذري. فبف�شلها تم تطوير �شيٍغ اأدبية ما كانت تخطر على البال. اإل 

اأن الأمر الذي يوؤ�شف له هو اأن هذا التطور لم يتحقق من اأجل الأدب 

فقط، لأن الموؤلفين ل قدرة لهم على موا�شلة الم�شوار من غير الأخذ 

بالعتبار، ال�شروط التي تمليها عليهم الإنترنت. في مقالته هذه، 

وْمَفارت الُمَنِظر المخت�س ب�شوؤون الإنترنت اأبعاد هذه  يبين ُيوهاَنْي�س تُّ

التغيرات  وحجم المخاطر التي قد تنجم عنها.

 االأدب في ع�شر االحتكارات الرقمية

حين ي�شاهم الأدب في تعظيم اأداء محركات البحث 

JOHANNES THUMFART    يوهاني�س تومفارت

وفي وقت مبكر ن�ضبيا، في العام 2٠٠6 على وجه التحديد، تنباأ 

منظر الإنترنت كيفين كيلي بالتغيرات، التي �ضتطراأ على الأدب، 

لن  كيلي:  يقوله  ما  فبح�ضب  رقميا.  طباعته  �ضروط  ظل  في 

يكفي، م�ضتقب�، طرح موؤلف اأدبي للن�ضر، اأو التمتمة بمقتطفات 

من  ذكي،  بنحو  التهرب  اأو  الم�ضتمعين،  من  اأمام مجموعة  منه، 

�ضحفية،  مقاب�ت  �ضياق  في  المطروحة،  الأ�ضئلة  على  الإجابة 

تُجرى في اأحيان متفرقة. فالكاتب �ضيكون م�ضتقب� فنانا يروج 

اأن  وبما  متوا�ضل.  ب�ضكل  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  عمله في 

الكلمة  يقوم على  اأنه  التلفزيون، من حيث  الإنترنت يختلف عن 

بريد  وكل  تعليق  وكل  تدوينة  كل  ت�ضبح  اأن  يمكن  لذا  المكتوبة، 

التوا�ضل  مواقع  للحالة على  تحديث  وكل  تغريدة  وكل  اإلكتروني 

الجتماعي وحتى اأي �ضطر في برنامج للكمبيوتر ن�ضا اأدبيا. كما 

اأدب،  ن�ضاأة �ضيغة جديدة من �ضيغ  �ضي�ضهد  الم�ضتقبل  اأن  يوؤكد 

الزمن  في  اأي�ضا  تداوله،  ويجري  بل  فح�ضب،  كلية  رقميا  لي�ص 

الحقيقي (real-time)، وي�ضفر عن اختفاء الحدود الفا�ضلة بين 

المتعددة، والهويات  الحياة  المختلفة، ومناحي  الأدبية  الأجنا�ص 

المتباينة.

والم�حظ هو اأن ما تكهن به كيلي عام 2٠٠6، قد بات واقعا 

تغير  ط��راأ  كذلك  الأخ��رى،  الفنون  مع  الحال  هي  فكما  ماألوفا. 

الإنترنت  ا�ضتخدام  على خلفية  منه،  رجعة  ل  بنحو  الأدب،  على 

بل  متكام�،  موؤلفا  يُنجز  عاد  ما  فالأديب  الرقمية.  والو�ضائل 

ال�ضبكة  ا�ضتخدمها فنان  التي  ال�ضورة،  “Ästhlet„ بح�ضب  اأم�ضى 

العنكبوتية براد تروميل، اأي اأم�ضى الأديب النا�ضط القوي، الملزم 

بتطوير اأدائه، بنحو متوا�ضل، في �ضياق المناف�ضة القوية الدارجة، 

بو�ضعه  ما  كل  يقدم  اأن  ملزما  ب��ات  الفنانين،  بين  انقطاع،  ب� 

بالن�ضبة  الحال  هي  وكما  عالمي.  جمهور  ناظري  اأم��ام  تقديمه، 

اأنقرة: �ضورة معلقة

عند حاجز لمتظاهر

يحمل نبتة في يده احتجاجا 

على قنابل الغاز.

Photo: Achim Wagner

© Goethe-Institut
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لباقي العالم، فبالن�ضبة ل�أدب اأي�ضا، غالبا ما يدور الأمر هاهنا، 

اأن تكون كمية: حول مو�ضوعات من قبيل  حول مو�ضوعات تكاد 

عدد النقرات والإعجابات والم�ضاركات والتعليقات.

المناف�ضة  �ضدة  ت�ضهد على  فيديو،  باأف�م  اليوتوب متخم  اإن 

ال�ضائدة بين ُكتاب هم قراء في نف�ص الوقت يتبارون على ك�ضب 

الفي�ضبوك  موؤ�ض�ص  وكان  العنكبوتية.  ال�ضبكة  م�ضتخدمي  انتباه 

 ،2٠15 عام  ا�ضته�ل  في  رغبته  عن  اأعلن  زوكربيرغ قد  م��ارك 

موقع  ف��ي  للكتب  تقليدي  ن��اد  ا�ضتحداث  اإل��ى  تهدف  بمبادرة 

التوا�ضل الجتماعي. ويعثر المرء على ما ي�ضبه هذا النادي في 

بنحو  المنتديات  وتلك  الإنترنت،  في  الدارجة  المنتديات  اآلف 

البولي�ضية  للق�ض�ص  المتحم�ضين  قبل  من  المحبذة  مخ�ضو�ص، 

مرموقين  وكتابا  الفي�ضبوك،  في  نا�ضطين  اأن  علما  والخيالية، 

همة  بكل  زوكربيرغ  لدعم  ال�ضتعداد  اأهبة  على  جميعا،  يقفون، 

وعزيمة. بيد اأن الكاتب الأمريكي الم�ضهور بريت اي�ضتون اإيلي�ص 

اأنفق  الأخيرة  ال�ضنوات  ففي  الم�ضمار.  هذا  في  رقيا  اأكثر  كان 

اي�ضتون في �ضياق اأحاديثه مع الن�ضف مليون من اأن�ضاره النا�ضطين 

في »تويتر«، وقتا فاق بكثير الوقت الذي خ�ض�ضه لروايته القادمة.

الحالي،  الأدب  الرقمية في  الثورة  فاإن  المحتوى،  ومن حيث 

الم�ضمى »الأدب البديل« ينجزها ب�ضورة غاية في التطرف جيل 

من اأمريكان، درجوا على ممار�ضة الأدب في عالم الخفاء، اأعني 

اأدباء من قبيل ماري كالوواي وتاو لين، اللذين ي�ضعيان، بهمة تزداد 

ات�ضاعا من يوم لآخر، اإلى الو�ضول اإلى دمج متين، بين النواحي 

ال�ضخ�ضية والأدب الرقمي. وخ�فا لهذا الم�ضعى، يعطي الطليعي 

الفر�ضة  الخوارزميات  غولد�ضميث  كينيث  الرقمية  الم�ضائل  في 

لأن تنتج هي نف�ضها اأدبا. جدير بالذكر اأن غولد�ضميث يطلق على 

هذا الأدب بوقاحة ا�ضم „الكتابة غير الإبداعية“. وبعيدا عن هذا 

النقا�ص الأدبي التقليدي، وبرغم اأن اإنتاجهم ينطوي، على اأهمية 

من  المرفو�ضون  الموؤلفون  ين�ضر  العام،  المنظور  في  اقت�ضادية، 

قبل دور الن�ضر التقليدية اإنتاجهم على هيئة كتاب اإلكتروني، في 

�ضركة اأمازون، ب�ضفة �ضخ�ضية. فن�ضبة الموؤلفات المن�ضورة ب�ضكل 

�ضخ�ضي، زادت الآن على ث�ثين بالمائة مقارنة باإجمالي الكتب 

الُمباعة من قبل دور الن�ضر، ذات ال�ضفة ال�ضبه احتكارية. علما اأن 

هذه الن�ضبة في تزايد م�ضتمر.

حلف مع ال�شيطان

بت�ضورات  �ضبيهة  ت�ضورات  يتبنون  الذين  المهتمين،  بع�ص  يرى 

�ضيخ�ضع،  الأدب  اأن  كيلي،  كينيث  الذكر  ال�ضابق  الإنترنت  منظر 

من  دمقرطة  اإلى  الرقمية،  التكنولوجيا  عالم  اإلى  دخوله  بفعل 

ل�إنترنت  الأدب  معانقة  اإن  تقول  الحقيقة  اأن  اإل  واحد.  جانب 

منظرة  بينت  وكما  ال�ضيطان.  مع  حلفا  الحقيقية،  في  تج�ضد، 

الإنترنت جودي دين، في وقت مبكر، في العام 2٠٠٣، في مقالة 

ملفتة ل�نتباه، فاإن �ضبكة الإنترنت، ل تعد اإلى حد بعيد مجال 

عموميا، بل هي �ضوق تجارية، تخ�ضع ل�ضروط تمليها احتكارات 

رقمية. ففي ت�ضورات متخيلة ب�ضاأن ما �ضيكون عليه الم�ضتقبل، 

اأعني ت�ضورات متخيلة على غرار الت�ضورات الواردة في رواية راي 

براد بري: ٤51 فارنهايت، التي تتناول ق�ضة نظام �ضمولي يغزو 

العالم في الم�ضتقبل، ويحرق الكتب على درجة ٤51 فارنهايت، اأو 

في رواية اآلن مور المو�ضومة: V for Vendetta، (ثاء رمزا للثاأر)، 

والتي تدور اأحداثها، في فترة ما بعد نهاية العالم في الم�ضتقبل 

على  الرومان�ضية  من  �ضيء  اإ�ضباغ  في  الموؤلفون  يجهد  القريب 

الأدب، باعتباره الح�ضن الأخير، الممكن ل�إن�ضانية اللجوء اإليه، 

في  وقائعه  وت��دور  التكنولوجيا،  عليه  تطغي  عالم،  مواجهة  في 

اأماكن غير عادية، في مواجهة عالم يغدو فيه الأدب، على خلفية 

وفي�ضبوك،  وغوغل  اأمازون  قبيل  من  رقمية،  باحتكارات  ات�ضاله 

جزءا من نظام عالمي موحد، عالم ي�ضبح ب� بديل مع كل نقرة 

على فاأرة الكمبيوتر.

وكما هي الحال في مجالت اأخرى، تت�ضبب ال�ضبكة العنكبوتية، 

يعر�ضون  الذين  الخ�ضو�ص،  وجه  على  اأولئك  اإفقار  في  اأي�ضا، 

خدماتهم ومنتجاتهم في ال�ضبكة، وذلك لأن المدى العالمي، ي�ضفر 

الأ�ضعار. ويقف  انخفا�ص في  يترتب عليها  عن مناف�ضة عالمية، 

المرء على هذه الحقيقة، حين ياأخذ بالعتبار، الرف�ص ال�ضديد 

يعانيها  التي  ل�أ�ضرار  الأمريكية،  المتحدة  والوليات  األمانيا  في 

اأرباب �ضيارات الأجرة وقطاع الفنادق، من جراء تحرير هذه المهن 

المناف�ضة،  اإلى  المفرو�ضة على الأ�ضعار، واإخ�ضاعها  القيود،  من 

ال�ضائق  بتوفير  المتخ�ض�ضة   (Uber) اأوب��ر  �ضركة  تقودها  التي 

ما  بتقديم  المتخ�ض�ص   ،Airbnb وموقع  الطلب،  ح�ضب  الخا�ص 

يبحث عنه ال�ضائح، في اأي مكان في العالم. فلهذا ال�ضبب اأي�ضا، 

ال�ضنوي، الذي يجنيه من يمتهن الكتابة  اأن متو�ضط الدخل  نرى 

الب�د،  في  اأي  تقدير،  اأدن��ى  على  بريطانيا  في  للرزق،  كم�ضدر 

التي تتوفر في بيانات ر�ضمية عن هذا ال�ضاأن، قد انخف�ص منذ 

العام 2٠٠5، بحوالي ٣٠ بالمائة، لي�ضل، في الح�ضاب الإجمالي، 

باأن  العتقاد  وي�ضود  العام.  في  يورو   15٫٠٠٠ عن  يقل  ما  اإلى 

ثمة ترابط �َضَبِبي، بين تدهور الدخول المعنية هاهنا، والمناف�ضة 

العنيفة الناجمة، عن التو�ضع في الن�ضر الرقمي، وانت�ضار الن�ضخ 

الرقمية غير الم�ضروعة، والتو�ضع في عر�ص الكتب. ففي األمانيا، 

على �ضبيل المثال، اأم�ضى معروفا، حتى اأن الموؤلفين الم�ضهورين، 

ما عادوا، في كثير من الأحيان، قادرين على العي�ص مما يجود به 

قلمهم.

ثمن  على  كبيرة  خ�ضومات،  بتقديم  المطالبة  خ���ل  فمن 

ال�ضراء، تت�ضبب ال�ضركة �ضبه الحتكارية اأمازون، في تعري�ص دور 

البالغة  اإلى مخاطر تحف بوجودها. فمن خ�ل ح�ضتها  الن�ضر، 

في ال�ضوق حوالي 65 بالمائة، تتمتع هذه ال�ضركة العم�قة، بو�ضع 

يجيز لها، اأن تفر�ص على الموردين ما تراه من اأ�ضعار.

المو�ضيقى  �ضناعة  اأو  ال�ضحافة  ف��ي  العمل  تعر�ص  وكما 

والغناء، اإلى �ضلبيات عظيمة، قبل ب�ضعة �ضنوات، فاإن التكنولوجيا 

الرقمية، تقوم حاليا، ب�ضن هجوم على الطبقة الو�ضطى، الممتهنة 
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اأكثر  اقت�ضاديا،  التي هي،  التحتية،  الأدبي، وعلى هياكلها  العمل 

عر�ضة للت�ضدع ن�ضبيا، اأي مقارنة بالهيكل التحتي ل�ضركة اأمازون. 

ول ن�ضط اأبدا، اإذا قلنا، اإن القاعدة، التي �ضتتزايد انت�ضارا، هي 

اأن يت�ضل �ضغار الموؤلفين، والموؤلفون الهواة، بجمهور عالمي بنحو 

مبا�ضر، وذلك من خ�ل ال�ضركات الحتكارية الرقمية، اأي من غير 

ال�ضتعانة، بدور الن�ضر والنا�ضطين، في تجارة الكتب من اأ�ضحاب 

المكتبات التقليدية.

والفعل  الم�ضروع،  العمل  بين  والممالآت،  المواجهات  وتُ�ضفر 

لي�ضت  م�ضاكل  عن  كلية،  مختلفة  م�ضاكل  عن  الم�ضروع،  غير 

بين  يتحول  اأن  طبيعته،  من  فالويب  فقط.  اقت�ضادي  طابع  ذات 

اإلى و�ضيط  لحظة واأخرى، وباأ�ضرع من البرق، من و�ضيط ثانوي 

جماهيري. فكما يزعم المثل الم�ضهور القائل، اإن رفرفة اأجنحة 

الَفرا�ضة يمكن اأن تُ�ضفر عن زوبعة عظيمة، كذلك ل غرو اأن كل 

غ�ضب  موجة  عن  فجاأة،  تُ�ضفر،  اأن  يمكن  جهل،  عن  نا�ضئة  زلة 

اآخر، ومن  اإلى مدى  التحول من مدى  اإن  الأبعاد.  عارم وعالمي 

العالم الرقمي، في  اأمر معتاد في  اأخرى، هو  اإلى �ضرعة  �ضرعة 

عالم يتكون من مجموعات، من تتابعات ال�ضفر والواحد، في عالم 

اإما تكون اأو ل تكون، في عالم ل يعرف غير النتقال من النَِّقي�ص 

ِه، في عالم يتراجع فيه، لي�ص خمول الطبقة الو�ضطى  اإلى نَِقي�ضِ

التي  الو�ضطى  الطبقة  اأعني  اأي�ضا،  المتئد  و�ضلوكها  بل  فح�ضب، 

عا�ضت في الع�ضر ال�ضابق على ع�ضر التكنولوجيا الرقمية.

اأدب بروكلين المخ�ش�س للن�شر في ال�شبكة العنكبوتية

الواقع،  في  ا�ضتثنائية  حالة  اأدب��ي،  ن�ص  من  الغ�ضب،  اأن  بيد    

فكلما  العنكبوتية.  ال�ضبكة  في  الدارجة  القاعدة  هو  التجاهل  اإن 

كانت الن�ضو�ص اأكثر، كانت الحاجة اأكبر، لل�ضوؤال عن �ضبل اإحراز 

الأدب النتباه، ل�ضيما حينما يغدو النا�ضرون والنقاد والمكتبات، 

الن�ضو�ص، ويقيمون �ض�ت الو�ض�ت  اأولئك الذين ينتقون  اأعنى 

القديمة. فحينما تكون �ضركات  العهود  الزبائن، من مخلفات  مع 

ل���أدب،  المتاح  المجال  وحدها  هي  وفي�ضبوك،  واأم��ازون  غوغل 

مخ�ض�ص  اأدب  ين�ضاأ،  اأن  غرو  ل  �ضدة،  المناف�ضة  ت��زداد  وحينما 

لتلبية متطلبات تح�ضين محركات البحث في ال�ضبكة العنكبوتية، ل 

غرو اأن يلتزم الأدب، اأكثر فاأكثر، باختيار مو�ضوعات وم�ضطلحات، 

تحظى بر�ضا ال�ضركات القائمة على محركات البحث في ال�ضبكة 

الدارجة من زمن طويل، في  المعايير،  اأن يراعي  اأي  العنكبوتية، 

الدعاية  �ضركات  في  العاملين  بين  المتداولة  الن�ضو�ص  �ضياغة 

في  تعليقاتهم  يكتبون  الذين  واأولئك  ال�ضحفيين  وبين  والإ�ضهار، 

ال�ضبكة باأ�ضماء م�ضتعارة.

مجموعة  ابتكرته  ال��ذي  البديل،  الأدب  ف��اإن  نظن،  ما  وعلى 

اأدباء هام�ضيين في بروكلين، حيث تن�ضر تهم الغت�ضاب الجن�ضي 

في  الإنترنت في �ضورة ق�ض�ص ق�ضيرة متتالية، هو اأف�ضل مثال 

ال�ضركات،  يلبي رغبات  باأ�ضلوب،  المكتوب  المعا�ضر،  الأدب  على 

التي تدير محركات البحث في ال�ضبكة العنكبوتية. اإن هذا الأدب 

المهتم  النت�ضار،  الوا�ضع  ل�أدب  الحال،  واقع  في  م�ضادة،  حركة 

بن�ضر الممار�ضات الجن�ضية مع فتيات �ضابات، بكل التفا�ضيل وعلى 

ال�ضبكة العنكبوتية في اأغلب الأحيان. اإن التعري كان الأ�ضا�ص الذي 

قامت عليه ال�ضهرة الوا�ضعة، التي حظي بها الأدب البديل الذي 

هو اأدب �ضبابي رقمي يرتبط بتناول عقار اأ�ضمه اآديرال المن�ضط 

للذهن. وغني عن البيان، اأن الموؤلفين ال�ضباب قد ا�ضتغلوا �ضوؤونهم 

و�ضوؤون الآخرين الخا�ضة ب� اإح�ضا�ص ووجل، في �ضياق ما األفوا 

من اأدب بديل.

وتجدر الإ�ضارة هاهنا، اأن لين تاو، البالغ من العمر ٣2 عاما، 

يُعتبر عنوانا  اللغات، و�ضار  العديد من  اإلى  تُرجم  كتابا  ن�ضر  قد 

العام  تاو قد بحث في  ال��دارج في الحركة. وكان  الأ�ضلوب،  على 

2٠٠٨، في ال�ضبكة العنكبوتية عن متدربين، وراح يجعل من حم�ت 

الجتماعية،  �ضبكاتهم  في  لها،  يتعر�ضون  التي  المدبرة،  الإذلل 

مادة لموؤلفه الأدبي. وما خ� روايات متعددة كان تاو قد ا�ضترى 

باإيرادها، ح�ض�ضا في �ضركات اإنترنت موؤ�ض�ضة حديثا، من قبل اأن 

ينتهي من تاأليف هذه الرواية اأو تلك اأ�ض�، ا�ضتمل اإنتاجه اأي�ضا 

على ن�ضاطات مختلفة، من قبيل قيامه با�ضتخدام كاميرا فيديو، من 

نوع اأي �ضايت (iSight)، لت�ضوير حفلة زفاف، تمت على عجل، في 

 .(Vimeo) مدينة ل�ص فيغا�ص، ون�ضر هذا ال�ضريط في موقع فيميو

»اأ�ضلوب  الكريه  الم�ضطلح  ت��او   �ضك  فقد   اأخ���رى  ناحية  م��ن 

اأ�ضبرغر«  والمق�ضود به ال�مبالة تجاه الآخرين وخ�ضو�ضا في 

�ضبكات التوا�ضل الجتماعي  وذلك ا�ضتنادا اإلى مت�زمة اأ�ضبرغر 

وهي  نوع من اأمرا�ص التوحد الب�ضيط يبدي فيه المري�ص ل مبالة 

�ضديدة تجاه الب�ضر، وخلق من هذا الأ�ضلوب اأدبا.

وعلى خلفية ال�ضجة النا�ضئة في ال�ضبكة العنكبوتية، حظيت 

باهتمام �ضحيفة نيويورك تايمز ق�ضتان ق�ضيرتان من�ضورتان في 

النترنت، يجري فيهما اتهام بع�ص اأفراد جماعة بروكلين بممار�ضة 

الغت�ضاب الجن�ضي. والمق�ضود هاهنا، من ناحية التهامات، التي 

وجهتها �ضوفيا كات�ص اإلى �ضتيفن تيولي ديرك، ال�ضخ�ص الذي كان، 

اإلى حد ما �ضخ�ضا نكرة اآنذاك، ومن ناحية اأخرى التهامات التي 

الحين،  ذلك  كلية حتى  النكرة  ال�ضخ�ضية  كالواي،  ماري  وجهتها 

اإلى روب هورنينج، الذي كان هو اأي�ضا �ضخ�ضا مجهول، اإلى حد 

ما، وقتذاك. فالهجوم الماجن، الذي �ضنته كالواي، في الق�ض�ص 

الق�ضيرة، التي ن�ضرتها في موقع Lins Webseite، والمتحدثة عن 

الليالي الحمراء، التي ق�ضتها مع هورنينج، ال�ضخ�ص الأكبر منها 

�ضنا، والذي يعمل محررا لدى مجلة بروكلين الإلكترونية الهام�ضية 

تتم  اأن  غرو  ل  هنا  من  مهما.  اأدبيا  حدثا  اأي�ضاَ  تُعتبر  القيمة، 

طباعتها وتجري ترجمتها اإلى الألمانية اأي�ضا.

على ظروف  ال�ضوء  ت�ضلط  لتهامات  نف�ضه،  لين  تاو  وتعر�ص 

في  زعمت  كنيدي  األين  ال�ضابقة  فع�ضيقته  البديل.  ل�أدب  اإنتاجه 

وثيقة  بع�قة  يرتبطان  ي��زالن  ل  كانا  اأي��ام  داأب  لين  اأن  »تويتر«، 

بنحو  عاما،  ع�ضر  �ضتة  على  عمرها  يزيد  ل  فتاة  اغت�ضاب  على 

على  بانتظام،  يُكرهها،  كان  واأنه  فترة طويلة،  مدى  وعلى  منتظم 
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تدبيج تقارير تتحدث عن اإخفاقها في تلبية متطلبات ع�قتهما، 

واأنه ن�ضر هذه التقارير والر�ضائل الإلكترونية المتبادلة بينهما، في 

اأن  دون  من   ،Richard Yates بعنوان:   2٠1٠ عام  ال�ضادرة  روايته 

ياأخذ موافقتها، علما اأن هذه الرواية كانت �ضبيله للنجاح والنتقال، 

طويلة،  مقالة  لين  ودبج   .Random House ن�ضر  دار  اإلى  ثم،  من 

ن�ضرها في موقع الفي�ضبوك، يقر فيها، بممار�ضته نوعا من اأنواع 

الغت�ضاب النف�ضي، واأعرب عن ا�ضتعداده على اأن يدفع لها كافة 

المكافاآت، التي �ضيح�ضل عليها عن هذه الرواية. لكنه اعترف، في 

ذات الوقت، باأنه مار�ص الجن�ص مع الفتاة، في منزل اآل (الرئي�ص 

الواقعة في ولية بن�ضلفانيا،  اأف كنيدي)  الأمريكي المقتول جون 

م�ضيرا اإلى اأن ممار�ضة الجن�ص مع فتيات يبلغن من العمر �ضتة ع�ضر 

عاما، كان اأمرا ماألوفا.

عن  لين،  تاو  حالة  في  ت�ضفر،  التهامات  هذه  كانت  وفيما 

البديل في  الأدب  �ضباب  نزق، من  �ضاب  باأنه  تاو،  �ضمعة  تر�ضيخ 

اأخرى كثيرة،  الحالت، كانت هذه التهامات، في حالت  اأق�ضى 

اأكثر فاعلية وت�ضببت، حقا وحقيقة، في اأن تظل تهمة الغت�ضاب، 

متداولة في �ضفحات موقع غوغل اإلى اأبد الآبدين، علما باأن حدثا 

غير  لأدب��اء  بالن�ضبة  بالإعدام  حكم  بمثابة  كان  القبيل،  هذا  من 

عمل،  فر�ضة  على  الح�ضول  يجعل  حكم،  بمثابة  كان  معروفين، 

واإقامة ع�قات اجتماعية اأمورا �ضعبة المنال.

في  يكن حتى مطبوعا  لم  الذي  ال�ضراديب  لأدب  ي�ضبق  ولم 

فالن�ضاء  حاليا.  به  يتمتع  �ضار  الذي  بال�ضلطان  تمتع  اأن  ال�ضابق 

منا�ضبة،  اأداة  على  يتوافرن  �ضرن  الأدب،  عالم  في  النا�ضطات 

ل�ضد الهجمات ورد العتداءات المحتملة. بيد اأن هذه الحقيقية 

فتحت  قد  التطورات  هذه  اإن  ناظرينا،  عن  تحجب  اأن  يجوز  ل 

كل  الإغريقية  الميثولوجيا  بح�ضب  (المت�ضمن  باندورا  �ضندوق 

�ضرور الب�ضرية من غرور وافتراء، وكذب وح�ضد، ووهن ورجاء)، 

وذلك لأن م�ضرحها �ضار �ضبكة رقمية تن�ضر في الزمن الحقيقي، 

قط  مثيل  له  ك��ان  ما  بنحو  النا�ص،  بع�ص  على  تحر�ص  �ضبكة 

بل  التعري فقط،  اأدب  ن�ضرها  لي�ص من حيث  الزمن،  �ضابق  في 

ال�ضربة  توجيه  فتاكا، قادرا على  اأم�ضت �ض�حا  اأنها  ومن حيث 

القا�ضمة ل�آخرين. اإن ثمن الت�ضويق من خ�ل ال�ضبكة العنكبوتية، 

للترويج  الجتماعية  ال�ضبكات  ت�ضتغل  التي  التقنية،  ثمن  اأعني 

تلتزم  اأن  في  �ضبق،  ما  على  ع���وة  يكمن،  التجارية،  للع�مات 

الرقمية،  الخوارزميات  قواعد  اأب�ضط  مع  بالتوافق  التقنية،  هذه 

مع اأب�ضط متطلبات القا�ضم الم�ضترك، والعامل الحا�ضم، في اأداء 

الحتكارات الرقمية. فعلى �ضبيل المثال، لم يحدث، قط، اأن ناق�ص 

اأع�ه بكل تفا�ضيلها  المذكورة  الحالت  الزمن،  المرء في �ضابق 

وتجلياتها، اإن كل ما حدث هو اأن المرء نظر اإلى هذه الأحداث 

من خ�ل ع�مات ها�ضتاغ معينة من قبيل rapist# (مغت�ضب)،  

الراأي  تكوين  اأن  متجاه�  جن�ضي)،  sexualpredator#(مفتر�ص 

ين�ضاأ ب�ضرعة خاطفة، ين�ضاأ على وقع رنين الخوارزميات وحما�ضة 

الجمهور.

اإث��ارة  اأك��ث��ر  يكون  ال��ت��داع��ي��ات،  العظيم  الت�ضطيح  ه��ذا  اإن 

بروكلين،  في  المنت�ضر  البديل  الأدب  نموذج  يكون  حين  للريب، 

اأي�ضا،  التي يجري القتداء بها، في تلك الحالت  هو المدر�ضة، 

التي لي�ص فيها ما يريب من وجهة النظر الأخ�قية. فهناك، على 

اأمازون في  �ضركة  ال�ضادر عن  الإلكتروني  الكتاب  المثال،  �ضبيل 

ال�ضري).  (النزل   The Secret Lodge بعنوان:  العام 2٠15  مطلع 

بلغة  ومكتوبة  مدققة  غير  �ضفحة  �ضبعين  البالغة  �ضفحاته  ففي 

اإنجليزية غير �ضليمة تاأخذ لنف�ضها الكاتبة، المنحدرة في الأ�ضل 

من  ردحا  برلين  في  عا�ضت  والتي  الإيطالية،  نابولي  مدينة  من 

الزمن، ب�ضفتها و�ضيطا تجاريا بين المعار�ص والزبائن، األدا اأريتو، 

الثاأر من اأولئك الفنانين العاملين في �ضفوف الجماعة النا�ضطة 

ال�ضابقة  الأي��ام  من  يوم  في  كانوا  الذين  العنكبوتية،  ال�ضبكة  في 

من جملة زبائنها، اإذ تزيح النقاب عن مناحي ال�ضعف ال�ضخ�ضية 

فيهم، وتغتال معنويا، اأفراد الجماعة، الذين كانت تحابيهم �ضابقا، 

الواحد تلو الآخر.

اأعني  اأريتو،  األدا  وبعدما نجح المعنيون بالهجوم الذي �ضنته 

اإط�ق  في  الجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائل  في  النا�ضطين  الفنانين 

هما  اللذان   ،Monopol و   ArtNet مواقع  تداولته  ل�ضجال  العنان 

من اأهم مواقع الفن الألمانية، ومع اأن ل اأحد من هوؤلء الفنانين، 

ع�ضر  على  ال�ضابق  الع�ضر  في  بال  ذات  ب�ضهرة  حظي  قد  كان 

الإنترنت، اإل اأن الأمر ات�ضف بحوارات وا�ضعة، ل تحظى بها عادة 

للمواقع،  للترويج  �ضببا  ال�ضجال  وكان هذا  الكبيرة،  الروايات  اإل 

وحافزا حر�ص، في نهاية المطاف، كافة المعنيين، بما فيهم اأولئك 

الذي ان�ضبت عليهم ال�ضتائم، لأن يتنا�ضوا توافه الأمور المختلف 

عليها في �ضفوف الجماعة.

التي  تلك  قبيل  م��ن  ف�ضائح  ع��ن  ع��م��دا  ال��ط��رف  غ�ص  اإن 

الإنترنت،  مواقع  في  المتداولة  الف�ضائح  اأعني  الغرور،  تُ�ضبع 

البديل،  الأدب  عنا�ضر  من  عن�ضر  اأهم  الحين،  هذا  اإلى  كانت، 

الُمطالَب بالترويج لمحركات البحث في ال�ضبكة العنكبوتية، هذه 

المحركات، التي تهتم، بنحو اأو اآخر، بالكمية قبل النوعية، وتروج 

الق�ضة التافهة كما لو كانت من رفيع الأدب.

المواظبين  الموؤلفين  من  عري�ص،  جمهور  اآمن،  ما  و�ضرعان 

المواقع  وفي  اأم��ازون،  �ضركة  في  الإلكترونية  الكتب  ن�ضر  على 

اأعني  ل�نتباه،  مثيرة  م�ضطلحات  تبني  ب�����ض��رورة  الأخ����رى، 

م�ضطلحات من قبيل »العترافات الجن�ضية«، »النازية« وما �ضوى 

عليها  الإط���ع  الأف��راد  من  الكثير  يرغب  مو�ضوعات  من  ذلك 

اأولويات  �ضلم  اأعلى  في  تكون  لأن  بالتالي،  ومر�ضحة،  وقراءتها، 

دور  تفقد  وحينما  الإلكترونية.  ال�ضبكة  في  البحث  محركات 

الن�ضر والمكتبات الم�ضوقة للكتاب دورها وحينما يُجرد النقاد من 

اأهميتهم، نعم حينما تفقد هذه الأطراف، ذات الأهمية النوعية، 

اأهميتها  والقارئ،  الموؤلف  بين  الو�ضيط،  دور  لعب  في  الكبيرة، 

اأكثر فاأكثر، ل ريب اأن من المحتمل جدا، األ يكون بالم�ضتطاع، 

التخلي عن اإ�ضتراتيجيات كمية �ضرفة. ففي نهاية المطاف، فاإن 
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هذه الإ�ضتراتيجيات، اأعني ال�ضتراتيجيات المركزة على المناحي 

الحتكارية  ال�ضركات  تفهمها  التي  اللغة،  وحدها  هي  الكمية، 

و�ضائل  الراهن،  يومنا  في  باتت،  التي  ال�ضركات،  هذه  الرقمية، 

اإع�م جماهيرية، التي تكاد التكنولوجيا الرقمية، اأن تكون، هي 

يكون  اأن  يكاد  التي  اأي  التحرير،  على  الم�ضرفة  هيئتها  وحدها، 

نظام الخوارزميات الرقمية هو قوامها الرئي�ضي.

الكتابة غير الإبداعية في مانهاتن  

اأه��م  ي��ك��ون  ق��د  ال���ذي  الأدي����ب  غولد�ضمث،  كينيث  قابلت  لقد 

ل�ضتط�ع  وذلك  مانهاتن،  في  العنكبوتية  ال�ضبكة  في  النا�ضرين 

رائد  ويعمل  ال�ضاحة.  في  الجارية  التطورات  اأحدث  ب�ضاأن  راأي��ه، 

في  اأ�ضتاذا  عاما،  خم�ضين  العمر  من  البالغ  العنكبوتية،  ال�ضبكة 

جامعة مرموقة، من جامعات اللب�ب (Ivy-League)، ويحا�ضر في 

 Wasting حول:  تدور  بحثية،  حلقة  ويرعى  مختلفة،  مو�ضوعات 

Time on Internet (اإ�ضاعة الوقت على الإنترنت).

وبنحو يكاد ل ينطوي على �ضيء مثير، يقول غولد�ضمث، اإنه 

مطلع ب�ضورة جيدة، على ن�ضو�ص الأدب البديل، المقدم من قبل 

نهر  �ضفاف  على  المقابلة  الجهة  في  القاطنة  بروكلين،  جماعة 

East River. واأنه يرى في كتابات تاو لين، بنحو مخ�ضو�ص، „اأهم 

ما جرى اإنتاجه في اليوم الراهن“. ويتابع غولد�ضمث قائ�، „فتاو 

يفعل  واأن��ه  العمر 25 عاما،  يبلغ من   ، امرئ  م�ضاعر  ي�ضور  لين 

ذلك بنحو ل يجاريه فيه اأحٌد“. وما من �ضك في اأننا هاهنا، اإزاء 

محاولة ت�ضعى ل�إعراب عن تحفظ مجامل، حيال تاو لين، الذي 

اأ�ضبح عمره يزيد على الث�ثين عاما حاليا.

ينتهجه الثنان، ل ينطوي هذا  الذي  الأ�ضلوب،  وعلى خلفية 

التحفظ على ما هو مده�ص. ففيما يكاد الأدب البديل، المحرر 

من الجماعة، يقت�ضر على اأدب ال�ضيرة الذاتية فقط، ربما ب�ضبب 

يتجاهل  نرى غولد�ضمث  تكنولوجية رقمية،  اأحدث  ا�ضتناده على 

في اإنتاجه، المناحي ال�ضخ�ضية، ب�ضورة ل يجاريه فيها اأحٌد.

اإنه يمار�ص »الكتابة غير الإبداعية«، التي كانت من بنات اأفكاره؛ 

الت�ضوير  بعمليات  الكتفاء  تعني  الإبداعية  غير  الكتابة  اأن  علما 

اليدوية، وال�ضتن�ضاخ الرقمي وعمليات ا�ضتن�ضاخ الن�ضو�ص واإعادة 

�ضحيفة  ن�ضرته  وال��ذي   ،The Day موؤلفاته:  اأ�ضهر  اإن  تركيبها. 

الحادي ع�ضر من  ال�ضادر في  تايمز فقط، في عددها  نيويورك 

اأيلول/ �ضبتمبر عام 2٠٠1، ب� حذف ونق�ضان يبين ب� ريب اأن 

الن�ضو�ص المو�ضوعية زعما، يمكن، اأي�ضا، اأن تكون م�ضبعة، خفية، 

ب�ضيء من النفعال.

 Nr. 111 المو�ضوم  الموؤلف  الأمور في  م�ضابه، تجري  وبنحو 

10.20.96-2.7.93، ففي هذا الموؤلف الم�ضتمل على 6٠6 �ضفحات 

يجمع غولد�ضمث مقتطفات م�ضتقاة من ر�ضائل اإلكترونية واأخبار 

ون�ضو�ص نقدية، قراأها هو نف�ضه، و�ضهر على اأن يعر�ضها بح�ضب 

مرتبة  ف�ضول  هيئة  وعلى  مت�ضاعد،  بنحو  كلماتها،  مقاطع  عدد 

وهو  بحرج،  غولد�ضمث  ي�ضعر  ولم  الأبجدية.  الحروف  بح�ضب 

ي�ضطو ويجمع تلك الن�ضو�ص اأي�ضا، التي ما كانت م�ضممة ليقراأها 

ع�وة  الم�ضدرية“.  „ال�ضفرات  قبيل  من  ن�ضو�ص  اأعني  النا�ص، 

على هذا، ذاعت �ضهرة غولد�ضمث باعتباره العقل المنظم لموقع 

UbuWeb ومواقع اأخرى من مواقع الإنترنت، المتخ�ض�ضة بن�ضر 

القرن  اإلى  ينتمون  طليعيين  موؤلفين  اإلى  ملكيتها  العائدة  المواد 

الع�ضرين، ب� احترام لأي حق من حقوق الن�ضر.

وفي وقت مبكر، اأعني اإبان هيمنة الثقافة ال�ضبابية (البانك) 

على نيويورك في ال�ضنوات الأولى من ت�ضعينات القرن الع�ضرين، 

الجماعة،  من  م�ضتقاة  ن�ضو�ص  بت�ضوير  بداأ  قد  غولد�ضمث  كان 

التي كانت تن�ضر في �ضبكة الغوفر (Gopher)، اأي ال�ضبكة ال�ضابقة 

الجن�ص  عن  تتحدث  ن�ضو�ص  بت�ضوير  ب��داأ  نعم  الإنترنت،  على 

وجل.  ول  فيه  مواربة  ل  فا�ضح  ب�ضكل  والمو�ضيقى  والمخدرات 

اأعلن عن الم�ضاعر، التي انتابته وهو يمعن  وكان غولد�ضمث قد 

الإنترنت حقا وحقيقة: فكل  „وبهرني  قال:  اإذ  بالإنترنت،  النظر 

العالم  بلغات  مكتوب  هو  ما  كل  ال�ضا�ضة،  على  معرو�ص  هو  ما 

المختلفة، اأ�ضتطيع الآن انتقاءه ون�ضخه، وتخزينه في هيئة وثائق 

للعجب!،  „يا  قائ�:  واأ�ضاف  المايكرو�ضوفت“.  برنامج  ت�ضتخدم 

حدثت نف�ضي، باأني ما عدت مجبرا على الكتابة ثانية اأبدا. فكل 

ما يتعين عليَّ عمله، هو اأن اأنتقي المو�ضوعات، واأنقلها، من ثم، 

هو  هذا  اإن  الجديد،  الكتابة  اأ�ضلوب  هو  هذا  اإن  م�ضتندي.  اإلى 

الأ�ضلوب، الذي ما كان له وجود في �ضابق الزمن“.

والأمر الجدير بالم�حظة، هو اأن غولد�ضمث ل ي�ضتبعد دور 

الآخرين في تطوير الأ�ضلوب الجديد، واأنه يرى نف�ضه، حلقة في 

تقليد ت�ضاعدي حديث. فع�ضر التكنولوجيا الرقمية، „ي�ضبغ علي 

نف�ص ال�ضعور، الذي انطوت عليه الع�ضرانية، التي كانت، طبعا، رد 

فعل، على ت�ضجيل الأ�ضوات، على الأ�ضرطة المغنطي�ضية، واأخذ 

ال�ضور الفوتوغرافية. فاليوم الراهن، هو ع�ضر اأ�ضاليب جديدة، 

جاءت كرد فعل على هذه التكنولوجيا الجديدة“.

اإن اأدب الجماعة البديل، الموغل بالذاتية، اأعني اأدب جماعة 

مانهاتين، التي ت�ضتخدم الإنترنت، من ناحية، واإلى حد ما مقاطع 

من ن�ضو�ص رقمية يُعاد ن�ضرها ثانية، من ناحية ثانية، اأعني ن�ضو�ضا 

المعبرة عن  ال�ضخ�ضية  ال�ضخ�ضية، وكتاباته  الإيمي�ت  من قبيل 

بالن�ضبة  تُ�ضكل،  اأخرى،  ناحية  من  واأخيرا  اأول  الذاتية  ت�ضوراته 

لغولد�ضمث، وجهي الميدالية، تُ�ضكل بالن�ضبة له ميدالية ع�ضرانية 

محدثة: „اإن اإنتاجي يلتزم بالع�ضرانية بنحو غاية بال�ضرامة، يلتزم 

�ضتاين  ي�ضتلهم جيرترود  اإنتاجي  اإن  القواعد.  �ضارمة  بع�ضرانية 

وجيم�ص جوي�ص. وهكذا، وخ�فا لهذا، فاإن اأعمال جماعة الأدب 

البديل هي (�ضمويل) بيكيت اإنها تج�ضد ع�ضرانية جرى ا�ضتيعابها 

وُطعمت بالذاتية“.

وحول ال�ضوؤال عما اإذا كان ما يحدث في بروكلين حاليا، اأمورا 

مبتذلة ابتذال تلفزيون الواقع (Reality TV)، يرد غولد�ضمث قائ� 

ببهجة بينة: „اإن ما يحدث هناك اأكثر ابتذال من تلفزيون الواقع! 

وفي الحقيقة، فاإن هذا البتذال، هو الأمر الذي يجعل المو�ضوع، 
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اأمرا يحظى بالهتمام. اإنه يجعل تلفزيون الواقع، يبدو حكاية ل 

غير، وبرنامجا تمثيليا، لي�ص اإل. فهاهنا ل يوجد تقدم اإلى الأمام، 

الرقمي،  العالم  في  الأ�ضا�ضي،  الرنين  هو  ركود  فقط.  ركود  بل 

في عالم ل يهتم فيه الواحد بالآخر، بل يمعن النظر في هاتفه 

المحمول، في هاتفه الذكي فقط وب� انقطاع“.

في  الم�ضاركة  البعد، عن  كل  بعيد  نف�ضه  غولد�ضمث  اأن  بيد 

الرقمي  الأدب  عالم  في  لآخ��ر  يوم  من  المت�ضاعدة،  المناف�ضة 

بداأ  الذي  ابتذال، فغولد�ضمث،  المناف�ضة من  ين�ضاأ عن هذه  وما 

م�ضواره فو�ضويا في ال�ضبكة العنكبوتية، يقتات حاليا من الراتب، 

اإن  بن�ضلفانيا.  في جامعة  اأ�ضتاذا  لقاء عمله  عليه،  يح�ضل  الذي 

من �ضخرية القدر، يم�ضي غولد�ضمث قائ�، اأن يكون، هو نف�ضه، 

على وعي تام بهذه الحقيقة. „كيف تعلمت الكف عن القلق والوله 

عن  اإعرابا  األقاها،  التي  الكلمة  عنوان  هو  هذا  اإن  بالموؤ�ض�ضة“، 

�ضكره لمنحه جائزة MoMa لل�ضعر في نيويورك.

اأو�ضع  موؤ�ض�ضة  هي  التي  ال�ضبكة  الإنترنت،  عن  ماذا  ولكن، 

حوله  تتمحور  ال��ذي  الأ�ضا�ص،  هي  التي  ال�ضبكة  بكثير،  واأغ��زر 

الرائد في مناحي  الأدي��ب،  ت�ضورات  اأعمال غولد�ضمث؟ ما هي 

ال�ضبكة، ب�ضاأن انق�ضام ال�ضبكة، بنحو يتزايد تبلورا من يوم لآخر، 

اإلى ق�ضمين: اإلى مواقع الحتكارات الرقمية المتعاظمة الزدهار، 

ومواقع تن�ضط فيها، مجموعة موؤلفين هام�ضيين كثيرين، يزدادون 

ف��ق��را، م��ن ي��وم لآخ���ر، وم��وؤل��ف��ون اآخ���رون، ينتمون اإل��ى مختلف 

الم�ضارب؟

الإنترنت  „كان  „بالن�ضبة للطليعة“ يقول غولد�ضمث مو�ضحا، 

نف�ضه،  له  �ضولت  َمْن  كل  اأفل�ص  الزمن،  �ضابق  ففي  ال�ضماء.  هبة 

ن�ضر اأدب الطليعة. وغني عن البيان، اأن البع�ص ل يزال يتعر�ص 

ل�إف��ص، لأنه ل يزال مواظبا على ن�ضر اأدب الطليعة. لقد قدم 

الإنترنت هاهنا، م�ضاعدات قيمة، وذلك لأنه منح الُكتاب الفر�ضة، 

دور  واأه��واء  لح�ضابات  الخ�ضوع  غير  من  اأعمالهم،  ين�ضروا  لأن 

الن�ضر. كما �ضاعد الإنترنت على ترويج اأدب الطليعة. اإن الموقع 

المدار من قبلي، اأعني موقع UbuWeb، هذا الموقع الذي ن�ضرُت 

فيه مختلف التجارب الع�ضرانية، اأم�ضى حاليا معروفا على مدار 

وا�ضع فع�. ففجاأة �ضار النا�ص يتحدثون عن قدماء الع�ضرانيين، 

بكثافة غير معهودة منذ �ضنوات كثيرة“.

اإن وجود مواقع تن�ضر اأدب الطليعة، مجانا تقريبا، اإلى جوار 

ل  ظاهرة  وفي�ضبوك،  اأم��ازون  قبيل  من  عم�قة  �ضركات  مواقع 

تنطوي على اأية م�ضكلة. „ففي الويب، ثمة اقت�ضاديات مختلفة“، 

وهناك،  المجانية،  القت�ضاديات  „فهناك  غولد�ضمث.  يوؤكد  كما 

اإن  الوفير.  الربح  جني  اأجل  من  العاملة  القت�ضاديات  بالمقابل، 

الأمر هاهنا ل يختلف عما هو متعارف عليه في العالم. اإنه عالم 

لي�ص اأحادي الجانب، لي�ص عالَم اإما هذا واإما ذاك. وبالن�ضبة لنا، 

فاإن هذا اأمر ح�ضن، بكل تاأكيد. فحينما تدور اهتمامات الآخرين، 

بتحويل كل �ضيء اإلى نقد مربح، فاإنهم يتركوننا و�ضاأننا، يتركوننا 

وعالمنا. فعندهم يم�ضي قدما عالم المغنيات ليدي غاغا وتايلور 

موا�ضلة  اإمكانية  لنا  يتيح  الو�ضع  فاإن  لنا،  بالن�ضبة  اأما  �ضويفت. 

اأمر  اإلى جنب،  التعاي�ص جنبا  اإن  ينا�ضبنا.  بالنحو الذي  م�ضوارنا 

جميل فع�“.

له،  بالن�ضبة  المهم  الأمر  فاإن  بالم�ضتقبل،  الأمر  تعلق  وبقدر 

فعال،  بنحو  ينجح،  اأن  بل  فح�ضب،  و�ضاأنه  هو  يترك  ل  اأن  هو 

في تر�ضيخ العزلة الرائعة. فهو يتطلع اإلى اإلغاء �ضرورة ا�ضتخدام 

محرك البحث غوغل، للو�ضول اإلى موقعه في ال�ضبكة العنكبوتية، 

الم�ضمى UbuWeb. والحل الذي يفكر فيه، هو اأن يحظى موقعه، 

من جديد، ب�ضيء من ال�ضهرة، على اأدنى تقدير، التي حظي بها من 

خ�ل ما تناقلته الأل�ضن، اإبان �ضيوع اأدب ال�ضراديب.

ويوا�ضل غولد�ضمث حديثه فيقول: „مرة اأخرى، يرنوا الجميع 

باإ�ضهاب،  تتناول  كتب،  ثمة  اأن  علما  المركز.  باتجاه  باأب�ضارهم 

اأجل تعظيم ت�ضنيفه“.  كيف ينجح المرء، في توظيف غوغل من 

فيقول  المجال،  هذا  في  اإليه  يهدف  عما  غولد�ضمث  ويتحدث 

كلية  البتعاد  نريد  اإننا  المعاك�ص.  التجاه  في  ال�ضير  نريد  „اإننا 

عن غوغل.“ ولذا فقد حظر غولد�ضمث، في الآونة الأخيرة، على 

ط�به، ال�ضتعانة „بالكتابة غير الإبداعية“ الم�ضتقاة من غوغل، 

هذا  على  عنوانا  يكون  اأن  يكاد  ال��ذي  ه��ذا،  البحث  محرك  من 

الأ�ضلوب الأدبي.

ومع اأن العداء، الذي يكنه غولد�ضمث، حاليا، لغوغل يكاد اأن 

ينم عن عداء للمبتكرات التكنولوجية، اإل اأن ال�ضاعر الطليعي ل 

بالبعيد،  لي�ص  وقت  فمنذ  الإنترنت.  دينامية  حيال  بفزع،  ي�ضعر 

اأ�ضدقائه  ومن  »تويتر«  في  مريديه  من  ل�آلف  غولد�ضمث  اأجاز 

في الفي�ضبوك، اأن يختل�ضوا هويته، واأن يدونوا با�ضمه، المقالت 

في  البديل،  الأدب  لدعاة  بالن�ضبة  جرى  لما  وخ�فا  والتقارير. 

بروكلين، لي�ص من المتوقع، اأن تكون خاتمة هذه التجارب الجريئة، 

عنده اأي�ضا، كارثة ووبال.

النقا�ضات  كافة  في  حا�ضرة  �ضخ�ضية  غولد�ضمث  اأن  وم��ع 

الأدبية، الدائرة في ال�ضبكة العنكبوتية، اإل اأنه ل يقدم مبررا ذا 

اأي لي�ص لديه �ضبب، لأن  بال، يحفز ل�ضن هجوم �ضخ�ضي عليه، 

التي  الدماثة،  كل  وبرغم  الجتماعي.  التوا�ضل  و�ضائل  يخ�ضى 

تعك�ص اأخ�قه الحميدة، ل يتعدى غولد�ضمث، حدود الآداب، ول 

يقول اأكثر من اأن ما يردده، لي�ص اأمرا جديدا، بل هو ك�م مكرر، 

قوية  الأدبية،  ال�ضرقات  تكون  اأن  هو  هاهنا،  الحا�ضم  الأمر  واأن 

التاأثير.

بين  جمع  قد  غولد�ضمث  اأن  هو  بالم�حظ  الجدير  والأم��ر 

البتة.  الجمع ظاهرة غير معروفة  كان هذا  اأيام  والويب،  ال�ضعر 

اأ�ضف اإلى هذا، اأن غولد�ضمث كان من ال�ضهرة، بحيث اأنه ما كان 

الأدبية  النقا�ضات  في  مرموق،  �ضخ�ص  اأنه  على  للتدليل  بحاجة، 

فاإن  معروف،  هو  وكما  الراهنة.  العنكبوتية  ال�ضبكة  في  الجارية 

طالبي ال�ضهرة، يحققون مرماهم هذا، من خ�ل اإنتاج ن�ضو�ص، 

مثيرة للغ�ضب الجماهيري، والتحدث في �ضوؤون القيل والقال عادة، 

وفي  الكاتب.  بيد  تاأخذ  منا�ضبة،  ن�ضر  دار  وجود  حالة عدم  في 
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تظاهره المتعمد والجلي بالحياد ونكران الذات، يبدو غولد�ضمث 

اأ�ضبه بالحتكاريين العاملين، في ال�ضبكة العنكبوتية. ومن خ�ل 

اأخرى،  اأي وبعبارة  �ضرامته في الحيادية، وقدرته على الإدراك، 

يبدو غولد�ضمث  ميكانيكية،  اآلة  تقم�ص طبيعة  تعمده  من خ�ل 

نموذَج كاتٍب، عثر على الإ�ضتراتيجية الوحيدة التحقق، لمواجهة 

المخاطر الكامنة في الإنترنت الحالي. فبدل من تاأليف ن�ضو�ص 

تروج لمحركات البحث في ال�ضبكة العنكبوتية، نعم بدل من تاأليف 

ن�ضو�ص تزود محركات البحث، باله�ضتيريا الب�ضرية الحقيقية، اأي 

تزود محركات البحث العاملة في ال�ضبكة العنكبوتية، بما تتعط�ص 

في  تعمل  و�ضيلة  يكون  األ  غولد�ضمث  اآثر  الأول،  المقام  في  له 

خدمة محركات البحث المختلفة.

ال�شنجاب الذي يموت اأمام منزلك

اإن الدار�ص ل�إنترنت، ل مندوحة له من التمعن بالتداعيات، التي 

مركز،  ب�  عنكبوتية  �ضبكة  وجود  جملتها  من  ظواهر،  عن  تن�ضاأ 

موؤقتا، وجذر  اأقليات مختلفة، ومنطقة م�ضتقلة  وعمل مرقع من 

قادر على التخزين، ونقا�ص ب� تدرج في الرتب، وحدود رقمية. 

وكما هي الحال، مع كل تكنولوجيا جديدة، تعالت ت�ضورات متخيلة 

على  معقودا  الأمل  وكان  الإنترنت.  ن�ضاأة  من  الأولى  ال�ضنين  في 

المب�ضرة  النا�ضئة،  ال�ضركات  اآلف  على  الجدد،  الموؤ�ض�ضين  زمن 

بالربح الوفير، والتي كانت تتكاثر ب�ضرعة فائقة، وبعيدة كل البعد 

عن الخمول، الذي ات�ضفت به ال�ضركات الحتكارية، في الع�ضر 

ال�ضابق على ع�ضر التكنولوجيا الرقمية. ومن الناحية ال�ضيا�ضية، 

ال�ضبكة  في  تت�ضكل  �ضل�ضة“  „ديمقراطية  على  اآماله  المرء  عقد 

البالي  البرلماني  التمثيل  نموذج  اإزاحة  على  وقادرة  العنكبوتية، 

ال�ضائد في العالم الغربي، النموذج القائم على اأ�ض�ص الديمقراطية 

البرلمانية.

ال�ضبكة  في  اأي�ضا،  الثقافة  �ضناع  ن�ضط  مبكر،  وق��ت  وف��ي 

 Hyperlink-Literatur و net.art العنكبوتية، في مواقع من قبيل

على وجه التحديد. وقد قدمت الإنترنت  لمواطني الكتلة ال�ضرقية، 

من اأمثال الك�ضندر �ضولغين، اأحد رواد الفن في ال�ضبكة العنكبوتية 

نف�ضه،  الم�ضمار  في  واللعب  الغرب  على  ل�نفتاح  ثمينة  فر�ضة 

بعيدا عن الرقابة التي تمار�ضها عليهم عادة الموؤ�ض�ضات الثقافية. 

 introduction to بعنوان:   1٩٩٩ عام  ال�ضادر  موؤلفه  ومن خ�ل 

للتمتع  التطلع  هذا  عمق  اإدراك  بي�ضر،  المرء  ي�ضتطيع   ،net.art

بال�ضتق�لية الثقافية، والحريات الوا�ضعة المتاحة في ال�ضبكة. 

العنكبوتية،  ال�ضبكة  في  للفن  الدار�ضة  الموؤلفات  اأول  وكان 

 The بعنوان:   ،1٩٩٤ عام  ال�ضادر  ديفيز  دوغ��ص  موؤلف  اأعني 

روؤية  اأي�ضا  �ضاغ  قد   ،World´s First Collaborative Sentence

لأدب جماعي، خاٍل من التدرج في الرتب، اأدب مرقع، اأدب ي�ضاهُم 

في كتابة كِل جملة من جمله خليط من نا�ضطين في الويب. وما 

كان في النية و�ضع نقطة اأو نهاية للجملة، ت�ضير اإلى بلوغ الن�ص 

النهاية. اإن „اهلل وحده هو القادر على اتخاذ هذه الخطوة“، كما 

يو�ضح ديفيز، في مقال له ن�ضره عام 1٩٩5 ي�ضتند فيه اإلى مقال 

التقني،  ا�ضتن�ضاخه  ع�ضر  في  الفني  العمل  حول  بنيامين  فالتر 

تكنولوجي  تقدم  انط�قة  على  عنوانا  اآن��ذاك  ديفيز  مقال  وكان 

جديد وجذري في عالم الإع�م.

ففي ذلك الزمن، وقبل ع�ضرين عاما على وجه التحديد، ما 

ب�  العاملة  الإنترنت،  �ضبكة  اأن  يت�ضور،  اأن  اأحد  بم�ضتطاع  كان 

اإلى �ضوق �ضبه  باإدارتها، �ضتتحول عما قريب  تتكفل  قوة مركزية 

احتكارية، اإلى �ضوق تت�ضف بالتركز الذي �ضاد في الأ�ضواق، اإبان 

ع�ضر اآل روكفلر واآل كارنجي. والجدير بالم�حظة، هو اأن ح�ضة 

�ضركة غوغل، في �ضوق محركات البحث، في ال�ضبكة العنكبوتية، 

اأم��ازون  �ضركة  وح��ازت  بالمائة.   ٩٠ ال�ضين،  خ�  ما  بلغت،  قد 

لنف�ضها، على مكانة احتكارية م�ضابهة، اإذ بلغت ح�ضتها في �ضوق 

بيع الكتب، عبر �ضبكة الإنترنت، حوالي 65 بالمائة، من اإجمالي 

الكتب المباعة عبر ال�ضبكة. اأما بالن�ضبة لقطاع و�ضائل التوا�ضل 

 7٠ حوالي  تبلغ  ح�ضة  على  ي�ضتحوذ  في�ضبوك  فاإن  الجتماعي، 

قد حققت  المجالت،  هذه  في  الفاعلة  القوى  اأن  وبما  بالمائة. 

�ضبقا، تكنولوجيا وماديا، كبيرا، وحا�ضما على ما يبدو، لذا، فاإن 

من حق المرء، العتقاد باأن ال�ضوق الرقمية، لن يطراأ عليها تغير 

ذو بال، اأعني لن يطراأ عليها، التغير، الذي كان محتمل التحقق 

قبل ب�ضعة �ضنوات. وبعبارة اأخرى، فكما اأن لي�ص من المتوقع اأن 

تختفي �ضركة دايملر من �ضوق ال�ضيارات، كذلك لي�ص من المتوقع 

اأن تختفي ال�ضركات المهيمنة حاليا على �ضبكة الإنترنت.

وكما ترك خلو �ضبكة الإنترنت، في ت�ضعينات القرن الع�ضرين، 

الثقافة  تاأثيرا قويا على طبيعة  من مركز يهيمن على مقدراتها، 

لل�ضركات  الخا�ضع  الإنترنت  اأم�ضى  وقتذاك،  والمروجة  المنتجة 

ال�ضركات  ه��ذه  اأه����داف  تنا�ضب  لثقافة،  ي���روج  الح��ت��ك��اري��ة، 

 ،Buzfeed وت�ضوراتها. فمن خ�ل المقالت الموجزة على موقع

ومقالت ال�ضحف المن�ضورة بهدف ال�ضتفزاز والتعليق والميمات 

زي  يرتدون  راق�ضين  مع  الغنائي  بيري  كيت  لعر�ص  الم�ضابهة 

�ضمكة القر�ص والتاأم�ت الفل�ضفية المعقدة المنت�ضرة حاليا ب�ضاأن 

الف�ضتان ذي اللونين الأزرق والأ�ضود اأو ب�ضاأن الف�ضتان ذي اللونين 

الأبي�ص والذهبي، ت�ضكل هنا خليط مثير للعجب. وهذا الخليط 

المرء  التي يعرفها  الثقافة  الم�ضترك الأ�ضغر بين  القا�ضم  يجمع 

من و�ضائل الإع�م التقليدية وثقافات  تاأييد الهتمامات الخا�ضة 

المعتادة في العالم الرقمي.

اإن هذا الخليط، على وجه التحديد، ظاهرة معروفة، منذ اأمد 

اإنها  العنكبوتية.  ال�ضبكة  عبر  الب�ضائع  ت�ضويق  عملية  في  طويل، 

البحث  لمحركات  يروج  الذي  الأدب،  عليها  يقوم  التي  ال�ضيغة، 

 Searche بالإنجليزية:  منه  يراد  الذي  الأدب  اأي  الإنترنت،  في 

وخ�فا  البحث).  محركات  اأداء  (تعظيم   Engine Optimization

التي جرى  العامة،  المنا�ضبة لمدارك  المب�ضطة،  ل�إ�ضتراتيجيات 

تمعن هذه  الجماهيرية، ل  الإع���م  و�ضائل  بها في ع�ضر  العمل 

ال�ضيغة النظر في اأدنى قا�ضم م�ضترك يجتمع عنده جمهور يتخيله 
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اأنه جمهور مترابط وموحد الرغبات، بل هي تتطلع،  المرء على 

اأي،  بها.  خا�ضة  فرعية  �ضوق  امت�ك  اإلى  �ضيء،  كل  وقبل  اأول 

وبعبارة اأخرى، ما عاد الأمر يدور هاهنا حول النجوم والم�ضاهير، 

والجن�ص والعنف، بل اأم�ضى في المقام الأول، يدور حول ال�ضعي 

في  النا�ص  بها  يهتم  التي  المو�ضوعات،  ماهية  على  للتعرف 

زوكربيرغ،  الفي�ضبوك مارك  موؤ�ض�ص  وكان  محيط �ضغير محدد. 

الحتكاري، الذي ت�ضكل الإنترنت الزاد الذي تقتات منه �ضركته، 

قال:  حينما  بالدقة،  غاية  بعبارات  المو�ضوع،  هذا  عن  عبر  قد 

في  اأهمية  اأكثر  يكون  قد  منزلك  اأم��ام  يموت  الذي  „ال�ضنجاب، 

نظرك، ِمْن النا�ص، الذين يموتون الآن في اأفريقيا“.

في  البحث  لمحركات  يروج  اأدٍب  ارتقاء  حاليا،  ن�ضهد،  اإننا 

اأم�ضى ي�ضكل مفترق الطرق، في ذات  اأدب  ال�ضبكة الإلكترونية، 

الوقت. فما نعتبره، في اليوم الحا�ضر، تلفزيون الواقع العالمي 

اأفراد من  فيه جمع  يتم  الذي  التلفزيوني،  البرنامج  اأي  الرقمي 

حياتهم  وت�ضجيل  وبيئة محددة،  مكان محدد،  في  النا�ص،  عامة 

وردود اأفعالهم الطبيعية، مع عدم وجود ن�ص مكتوب، اأو �ضيناريو 

معد م�ضبقا، وعر�ضه عر�ضا مبا�ضرا، للم�ضاهدين الذين يتابعون 

حياة الم�ضتركين، وت�ضرفاتهم، وردود اأفعالهم يبدو لنا ذا طبيعة 

اأداء  طريقة  على  فعل  رد  به�ضتيريته،  ي�ضكل،  حينما  اإن�ضانية، 

خ�ضائ�ضها،  من  التي  التكنولوجيا،  هذه  الرقمية،  التكنولوجيا 

اأنها ت�ضاهم في تعزيز التجاهات العامة. فتجلي بع�ص المناحي 

عدم  ف�ضيحة  قبيل  من  مناحي  اأعني  حقيقتها،  على  الإن�ضانية 

على  تكاد،  منزلك“،  اأمام  يموت  الذي  “ال�ضنجاب،  ب�  الكتراث 

نظر  وجهة  م��ن  م�ضت�ضاغا،  اأم���را  تكون  اأن  الخ�ضو�ص،  وج��ه 

وذلك  العنكبوتية،  ال�ضبكة  على  المهيمنة  الحتكارية  ال�ضركات 

ال�ضخ�ضية  المناحي  لت�ضجيل  عنايتها  تولي  ال�ضركات،  هذه  لأن 

اإل  ل�ضيء،  ل  المناحي،  لهذه  عنايتها  تولي  مخ�ضو�ص،  بنحو 

وبهذا  واأخيرا.  اأول  اقت�ضاديا،  المناحي  هذه  ا�ضتغ�ل  بهدف 

نيل  قربان  على  ال�ضخ�ضية،  بالق�ضايا  الت�ضحية  فاإن  المعنى، 

المرء  تو�ضع  كلما  ريبة،  تزداد  العنكبوتية،  ال�ضبكة  في  ال�ضهرة 

اأكثر في تقديم ت�ضحيات تخ�ص �ضوؤونه ال�ضخ�ضية. وهكذا، فاإن 

ال�ضهرة  بنيل  الت�ضحية  الإن�ضانية،  الم�ضائل  ببع�ص  الت�ضحية 

لإنقاذ  هاهنا،  المتاح  يبدو،  ما  على  الوحيد،  الدرب  هو  مث�، 

مناٍح اإن�ضانية اأخرى.

مناحي  كافة  في  الأدب  تغلغل  يج�ضد  ل  اأخ��رى،  ناحية  من 

على  اأي�ضا  ينطوي  هو  بل  فح�ضب،  للرهبة  مثيرا  �ضبحا  الحياة، 

جديدة،  و�ضيلة  تقديم  على  ي�ضاعد  اإنه  عظيم.  نفع  ذات  فر�ضة 

لعر�ص الموؤلفات الأدبية، و�ضيلة تتمثل بالكتاب الإلكتروني، الذي 

المواطنين  جمهور  يُ�ضميها  التي  الجليلة،  بالو�ضيلة  له  ع�قة  ل 

»الكتاب«، فهذه الو�ضيلة اأ�ضرفت �ض�حيتها على النتهاء. فبح�ضب 

له  يكون  لأن  مر�ضح  الإلكتروني  الكتاب  ف��اإن  الحتمالت،  اأكثر 

للم�ضتثمرين  بالن�ضبة  يت�ضم،  حدثا،  يكون  لأن  اأو  زاهر،  م�ضتقبل 

اأكبر،  اأو وبح�ضب تعبير دافيز، �ضيت�ضم بميزة  اأكبر،  فيه، باأهمية 

اأهمية  الآن  المرء عليها حتى  اأ�ضبغ  التي  العر�ص،  ب�ضيغ  مقارنة 

عالمية.

جامعات  عدة  في  يحا�ضر  األماني  واأكاديمي  كاتب  تومفارت    يوهاني�س    

األمانية ومك�ضيكية.

.................................................................................................

ترجمة: عدنان عبا�ص علي
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I بات خوف �شانعي الكتب  من اختفاء الكتاب ينبت 

زهورا غريبة: فالكتب اأ�شبحت تزداد جمال، وحّتى تلك التي 

لم يكن محتواها ذا قيمة كبيرة. وهناك من ناحية اأخرى 

م�شامين ذات قيمة عالية بداأت تنتقل اإلى و�شائل الإعالم 

الجديدة. ن�شتعر�س هنا بع�س الأفكار المتعّلقة بمدى توافق 

و�شائل الإعالم والم�شامين اليوم وفي الم�شتقبل.

    

تطور النظرة اإلى الكتاب

م�شتقبل الن�شر الورقي

THORSTEN KRÄMER    تور�شتن كريمر

األدي�ص  برايان  الإنجليزي  للكاتب  المبّكرة  الق�ض�ص  اإحدى  في   

ال�ضخ�ضية  يتلّقى  العلمي  الخيال  رواي��ات  موؤّلف   Brian Aldiss

لندن  في  واح��دة  �ضاعة  لتم�ضية  متوقعة  غير  فر�ضة  المحورية 

م�ضتقب�. فكيف �ضي�ضتغل هذا الم�ضافر الزمني الذي انطلق من 

عام 1٩5٣ اإلى عام 2٠5٤ هذه الفر�ضة النادرة بطريقة مثلى؟ فهل 

الفر�ضان  لمعرفة  العامة  المكتبة  في  القديمة  ال�ضحف  �ضيراجع 

الفائزين في �ضباق الفرو�ضية ليح�ضل على مال وفير عبر الرهان 

على الخيول؟ لكّن ذلك بدا له غير م�ضمون، فقرر اأن يبحث عن 

الم�ضتقبل وهو مكتبة  اأّنه �ضيكون قائما في  واثقا من  مكان كان 

Foyler اللندنية الأ�ضطورية. وقد عثر عليها فع�:

اأمام الإن�ضان الآلي  „كان قلبي يخفق بقّوة عندما مرقت 

الذي كان يراقب الزبائن الخارجين من المكتبة. فتجولت 

بلهفة من ركن بيع اإلى اآخر. ولحظت اأّن ت�ضاميم الكتب 

كان  التقنية  الكتب  حجم  اأن  ورغ��م  قلي�،  اإل  تتغير  لم 

تقريبا �ضعف حجم الروايات ، اإل اأن كليهما لم يطبع على 

�ضيء اآخر �ضوى الورق“.

عادة  الجامح  بالخيال  الأخ��رى  ن�ضو�ضه  تن�ضح  الذي  األدي�ص 

اأخفق في هذا المو�ضع، ولعلّه كان اآنذاك متّيما بالكتاب، فتخيل 

م�ضتقب� اآخر له. لكّن هل �ضتتجاوز هذه الحالة النادرة من التفاوؤل 

الثقافي اختبار الزمن؟ وهل �ضتكون هناك مكتبات تجارية في عام 

2٠5٤؟ 

من  اأكثر  ب�ضهولة  عنه  الإجابة  يمكن  ال�ضوؤال  هذا  اأّن  يبدو 

الع�ضر  ال�ضنوات  خ�ل  المطبوع  الكتاب  بتطّور  المتعلّق  ال�ضوؤال 

المقبلة، وهو �ضوؤال اأ�ضّد اإلحاحا بالتاأكيد، خا�ضة بالن�ضبة لأولئك 

اليوم  تتخذ  التي  القرارات  لأّن  القطاع.  هذا  في  يعملون  الذين 

مرتبطة بهذه الفترة الزمنية القريبة والتي لن توقف موكب انت�ضار 

الكتاب الإلكتروني على المدى البعيد، ولي�ص 

هناك �ضّك في هذا الأمر؛ فما هي التطّورات 

التي �ضنواجهها في ال�ضنوات القادمة؟

ما هي قيمة الكتاب اليوم؟ من الممكن 

بالنظر  الق�ضية  ه��ذه  ح��ول  تكهنات  ط��رح 

اإل���ى ال���ق���رارات ال��ت��ي تتخذ ب��ه��ذا ال�����ض��اأن، 

ون�ضتطيع اأن نطرح �ضوؤال عن التغيرات التي 

ملمو�ص  ب�ضكل  المطبوع  الكتاب  �ضي�ضهدها 

والتي �ضنتعر�ص اإليها في هذا الن�ّص. اإذ اأّن 

طويلة  فترة  منذ  قائمة  الكتاب  �ضوق  اأزم��ة 

مكتبة جون �ضاندو

في لندن.

Photo: Jakob Burgi

© Goethe-Institut
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على  المطبوع  للكتاب  الرمزية  الدللة  تغيير  اإلى  بالتالي  واأّدت 

نحو متزايد، تلك الدللة البارزة عبر قرون طويلة باعتبار الكتاب 

بيت الثقافة وركن المعرفة و�ضلطة الفكر. وهذا الذي يقال عنه 

باأّنه يوؤدي وظيفة بّواب دور الن�ضر مازال يعّبر عن الت�ضّور ال�ضائد 

ن�ضره على  قبل  بقيمة معينة  يتمتع  اأن  ينبغي  الم�ضمون  اأّن  وهو 

اأّن ما ين�ضر في الكتاب  هيئة كتاب. والعك�ص �ضحيح تماما وهو 

يجب اأن يكون دقيقا منطقيا. لكّن بالقدر الذي ي�ضنع فيه الكتاب 

الحقيقة  هذه  فاإن  للمبتدئين  متاحا  ويكون  مح�ص  تقني  ب�ضكل 

�ضراعا  بالذات  الآن  ن�ضهد  ونحن  تتزعزع.  را�ضخة  تبدو  التي 

ال�ضراعات  جانب  اإلى  الكتاب  معنى  تف�ضير  �ضلطة  حول  اأي�ضا 

القت�ضادية الواقعية كلّها. فاأنا اأرى تّيارين رئي�ضيين ومتعار�ضين 

جزئيا، لكّنهما ي�ضتلزمان بع�ضهما البع�ص بالرغم من ذلك. 

من  وهي  المحافظة،  الثقافية  الدوائر  فعل  رّد  هو  اأّولهما 

ناحية دور الن�ضر المتخ�ض�ضة بالن�ضو�ص الأدبية وجمهور القّراء 

الو�ضيط والكفيل بن�ضرها  التابع لها والجهاز  المتعلّم  البرجوازي 

بذلك  المقتنعين  الكتب  وباعة  الأدبية  والوكالت  ي�ضمل  وال��ذي 

وال�ضفحات الأدبية. وهوؤلء ي�حظون الت�ضدعات التي ي�ضهدها 

ي�ضتطيعون  ل  وال��ذي��ن  طوي�  زمنا  نف�ضه  على  المنغلق  العالم 

والتي  متنام  ب�ضكل  الظاهرة  هذه  ونرى  ال�ضدمة.  بهول  الكتفاء 

و�ضفها يو لندله (Lendle) الذي كان يعمل في دار ن�ضر »دو موند« 

الجميلة  بالعبارة  دار »هانزر«، و�ضفها  الآن في  نا�ضرا  اأ�ضبح  ثم 

„ازدهار الخوف“ وذلك خ�ل اإحدى ندوات النقا�ص: فاأزمة الكتاب 

المطبوع توؤدي اإلى زيادة الهتمام بالو�ضع المادي للكتاب. وبات 

المجلّدة  الكتب  يغطي  الذي  الغ�ف  ورق  عن  يتخلَون  النا�ضرون 

لكي تُ�ضلّط الأنظار فورا اإلى التجليد بالقما�ص الم�ضّمع الفاخر، 

اأحياء  اإعادة  ناهيك عن  الداخل،  الغ�ف من  تجليد  اإلى  اإ�ضافة 

ال�ضريط ال�ضغير الذي يعلّم ال�ضفحة التي تتوقف عندها القراءة. 

ثمرة  وهي  فقط،  الإنجليزية  باللغة  حاليا  متوفرة  رواي��ة،  وتمّثل 

اأف�م  ومنتج  والمخرج   Dorst دور�ضت  دوغ  الموؤّلف  بين  التعاون 

حّتى  التطّور  هذا  ذروة   ،Abrams اأبرام�ص  جي.  جي.  هوليوود 

الآن. وهذا الكتاب ل يمكن الح�ضول عليه اإل بمحفظة من الورق 

تذاكر  منها  اأخ��رى،  مواَد  ت�ضّم  المحفظة  لأّن  المختوم،  المقوى 

ركوب الحافلة وبطاقات بريدية وق�ضا�ضات من الجرائد ومناديل 

والتي  للم�ضروع  الأ�ضا�ضية  الفكرة  توؤّكد  الأ�ضياء  وه��ذه  ورقية. 

تقوم على اإتاحة الفر�ضة ل�ضخ�ضين ي�ضتعيران الرواية المطبوعة 

خ�ضي�ضا للمكتبات العامة ثّم يتوا�ض�ن خطّيا عبر مواد الكتابة 

الموجودة في محفظة الكتاب، اأي اأّنها فكرة ت�ضميم باأ�ضلوب ما 

بعد الحداثة تنّفذ هنا بدقة حرفية وب�ضكل ع�ّضي على الت�ضديق. 

المعبود  الكتاب 

بيد اأّن دللة ذلك تقع في مو�ضع اآخر: اإذ اأّن جي. جي. اأبرام�ص 

الراقية،  الثقافة  اأن�ضار  من  باأّنه  عنه  يعرف  لم  والذي  بالذات، 

موقوف  غير  الكتاب  حّب  ب��اأّن  ليثبت  الم�ضروع  هذا  وراء  يقف 

اأهّم  اآخر  اأّن هناك منعطفا  على �ضريحة اجتماعية معينة. غير 

اأّن الكتاب �ضيتحول  بكثير من ذلك يكمن وراء هذه الفكرة وهو 

تام  بو�ضوح  فيتحرر  يُعبد،  »فت�ضّي«  �ضيء  اإلى  نهائية  وب�ضورة 

قدرة  من  بكثير  اأكثر  و�ضيطاَ  باعتباره  ووظيفته  محتواه  من 

الكتاب الإلكتروني على القيام بذلك. فكلّما يكون الكتاب جمي� 

وفقا  الكبيرة  اأهمية  �ضيفقد  محتواه  فاإّن  ت�ضميمه  في  ومكلفا 

لهذا المنطق. وبذلك ت�ضاهم البيئة الثقافية المحافظة وب�ضورة 

حا�ضمة في الحّط من �ضاأن الكتاب ب�ضفته منتجا ثقافيا. ويخلق 

هذه التجاه اأ�ضاليب غريبة تلتقي بالغباء ب�ضكل ل اإرادّي. وهكذا 

ي�ضخر اأحد م�ضممّي الكتب المرموقين في مدونة ن�ضرها موقع 

دار »زوركامب« من روح الدعاء والتبّجح التي يحملها م�ضتخدمو 

اأّنه  اإل��ى  قريب،  اأو  بعيد  من  ينتبه،  اأن  دون  اللوحية،  الهواتف 

وزن  عن  مث�  يحا�ضر  عندما  عمله  في  التبّجح  ه��ذا  يمار�ص 

الورق ال�ضحيح في الكتب. والأمر يتعلق هنا، وفي ك� الحالتين، 

ولّكنها  واأنماطها،  الحياة  باأ�ضلوب  خا�ضة  منتجات  بت�ضميم 

موجهة هذه المّرة اإلى فئات اجتماعية مختلفة. 

لكّن الهبوط الثقافي للكتاب مازال في البداية، ومازال الإ�ضعاع 

الذين  الموؤلفين  من  كام�  جي�ضا  فيجذب  قويا،  به  يتمتع  التي 

والتجاه  مطبوعة.  كتبهم  لن�ضر  قبل  من  الفر�ضة  لهم  ت�ضنح  لم 

من  الكثير  اأّن  هو  الأخ��ي��رة  الفترة  في  ال��ب��ارز  الثاني  الرئي�ضي 

النا�ضرين الذاتيين يعر�ضون كتبهم في �ضوق الكتاب، فتن�ضر �ضنويا 

المكتبات  رفوف  اإلى  الو�ضول  ت�ضتطيع  ل  والتي  العناوين  اآلف 

وتعتبر �ضفقات  الطلب.  كتبا تحت  باعتبارها  تن�ضر  بل  التجارية 

الكتب تحت الطلب في ع�ضر الكتاب الإلكتروني دلي� بارزا على 

الم�ضتوى الذي بلغته مكانة الكتاب المطبوع. وا�ضتغلت بع�ص دور 

الن�ضر الكبرى هذه الظروف ببراعة من اأجل م�ضلحتها الخا�ضة، 

معها  تتعامل  لم  التي  العناوين  تلك  لت�ضويق  لها  فروعا  فاأ�ض�ضت 

من قبل. ففي موقع www.neobooks.de ن�ضرت دار ن�ضر »درومر 

كناور« اإع�نا مفاده اأّن الفر�ضة �ضتكون متاحة ل�ضّم اأجود الكتب 

المعرو�ضة تحت الطلب اإلى قائمة الدار الرئي�ضية. وهذا يعني من 

جانب اآخر باأّن هذه الف�ض�ت غير جديرة بالن�ضر �ضمن اإطار دار 

الن�ضر في واقع الأمر، لكّن طالما يدفع النا�ص اأموال ل�ضرائها فاإن 

الدار تغ�ّص الطرف عن ذلك. 

نه�شة الطباعة 

الطباعة الرقمية التي ت�ضبح زهيدة التكاليف با�ضتمرار �ضت�ضمل 

ال�ضادرة  المذّكرات  و�ضتّحل  اأي�ضا.  اأخ��رى  قطاعات  م�ضتقب� 

المي�د  اأعياد  في  هدايا  بمثابة  تقدم  والتي  محدودة  بطبعات 

محلَّ ال�ضورة العائلية الموؤطرة التي التقطها م�ضّور محترف، وكّل 

النظر عن محتواه.  له وزن ب�ضرف  بين غ�فين �ضيكون  ما يقع 

وعلى النقي�ص من ذلك فاإّن الثورة الرقمية �ضتحقق اآخر نمو لها 

في �ضوق الكتاب المطبوع. لكّن هذا النمو ي�ضبه الت�ضّخم، فتهبط 

القيمة حّتى ت�ضل اإلى ال�ضفر. وهذه الكتب المنّمقة التي �ضنتعامل 
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معها بكثرة تناظر بهذا المعنى القيمة الموازية للعملة الورقية من 

فئة مئة مليون مارك التي نتذكرها باعتبارها من غرائب الحقبة 

الأخيرة من »جمهورية فايمر«. فحماة الثقافة المزعومون ومعهم 

المطاف، يعملون  نهاية  القيود في  اإزالة  الم�ضتفيدون من  اأولئك 

يدا بيد ودون دراية لتهمي�ص اأهمية الكتاب المطبوع، وذلك عندما 

يقوم طرف منهم بتحويل الكتاب اإلى �ضلعة للتقدي�ص بينما يحّط 

الطرف الآخر من قيمة الكتاب بتحويله اإلى كتلة مجردة. 

التجاهين،  هذين  جدلية  اإل��ى  ي�ضاف  ثالث  جانب  وهناك 

الط�ئع  اإح��دى  تلجاأ  الن�ضحاب  معارك  خو�ص  من  ب��دل  وه��و: 

لها  بالن�ضبة  الكتاب  يعد  فلم  الأم��ام،  نحو  الهزيمة  اإلى  الثقافية 

يوم  ذات  مفعولها  �ضينتهي  تاريخية  وا�ضطة  اإنما  مقد�ضة،  كاأ�ضا 

معّين. البروف�ضور �ضتيفان بورومبكا Porombka ، اأ�ضتاذ نظريات 

الن�ضو�ص وت�ضكيلها في جامعة برلين للفنون، يتبّنى هذا الموقف 

زميله  ي�ضرف عليه مع  الذي   Tumblr ن�ضر في موقع  بقّوة. فقد 

كارل فولفغانغ فلندر Flender مقال تحدث فيه على نحو مبدئي:

اإلى  الذهني  التفكير  م�ضطلح  تف�ضير  ن��دع  األ  „علينا 

اأو�ضاط تتم�ضك بالكتب، لأّن ذلك ي�ضّيق كثيرا من فر�ص 

الظواهر  تاأمل  الم�ضتحيل  من  ويجعل  ال��زم��ن،  م��ج��اراة 

واختبارها وتحليلها نقديا، تلك الظواهر التي تترك اأثرها 

قويا على الحا�ضر؛ وهو الأمر الذي يحول باخت�ضار دون 

هذا التفكير“.

الأول��ى مجرد  للوهلة  تبدو  بورومبكا  مداخ�ت  اأّن  لو  وحّتى 

خبز  �ضطائر  وكاأنها  الكتب  مع  يتعامل  عندما  وذلك  ا�ضتفزازات 

اإلى هدف  ي�ضعى  باأّنه  اأي�ضا  يت�ضح  لكن  والمرّبى  بالزبدة  تم�ضح 

اأبعد من ذلك. واإذا ما �ضّح باأّن الكتب كانت توؤدي وظيفة ثقافية 

مهّمة واأّنها وكانت و�ضيلة للمعرفة والنقل، فاإّن قيمتها تلك كانت 

مرهونة باأداء هذه الوظيفة. واإذا ما توقفت عن اأداء هذه الوظيفة 

لأّن  اأو  اللغوية،  الع�مات  لتمييز  رموز  اإلى  مث�  ت�ضتحيل  لأّنها 

هناك و�ضائل ات�ضال اأخرى تلبي هذه الحاجة ب�ضورة اأف�ضل، فاإّن 

الكتب �ضت�ضبح حينئذ مجرد اأ�ضياء مادية فائ�ضة عن الحاجة، ف� 

اأمامنا الآن، �ضببا يدعو  يكون الحت�ضار الطويل للكتاب والماثل 

للحزن. 

ال�ضذاجة  من  وب�ضيء  يوؤمن  كان  األدي�ص  برايان  اأّن  لو  وّحتى 

بخلود الكتاب المطبوع، لكّنه تنباأ بتحويل الكتاب اإلى �ضيء معبود: 

فالم�ضافر عبر الزمن الذي يلتقي به الراوي يرحل نحو الما�ضي 

باعتبارها  باهظة  باأثمان  م�ضتقب�  يبيعها  ثّم  الكتب  ي�ضرق  لكي 

كنوزا قديمة. فتتحرر القيمة الإجمالية تماما وب�ضكل نهائّي من 

اأّن  راأ�ضمالي وقد تحقق عمليا. بيد  جميع الم�ضامين، وهو حلم 

الم�ضامين ت�ضتفيد اأي�ضا من ذلك في الوقت نف�ضه، فت�ضبح حّرة 

في البحث عن و�ضائل ات�ضال خا�ضة بها. 

 تور�شتن كريمر  كاتب األماني يقيم في مدينة كولونيا. يمكن الح�ضول على 

روايته: مو�ضيقى جديدة من اليابان (Neue Musik aus Japan)، على �ضكل 

 .www.thorstenkraemer.de :كتاب اإلكتروني من�ضور في موقع

.................................................................................................

ترجمة: ح�ضين الموزاني

.................................................................................................

Thorsten Krämer Website

www.thorstenkraemer.de

http://www.thorstenkraemer.de
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I اإن تجارة الكتب الألمانية هي واحدة من الأف�شل بين مثيالتها 

ل في الكتاب  على م�شتوى العالم. اإل اأن التطور التقني المتمثِّ

بعها متجر اأمازون  الإلكتروني وكذا ال�شيا�شة التجارية العدوانية التي يتَّ

الإلكتروني ُينَظر اإليهما من قبل المكتبات ودور الن�شر باعتبارهما 

ل هذا التطور تهديدا للكتاب اأي�شا؟ „ل،  م�شادر تهديد. ولكن، هل ي�شكِّ

بل هو فر�شة“، هكذا يجيب �شتيفان فايدنر على هذا الت�شاوؤل.

    

التحول االإعالمي في االأدب

لماذا اأدعم الكتاب الإلكتروني ول اأعار�س اأمازون؟

STEFAN WEIDNER    شتيفان فايدنر�

لقد �ضبق ومرَّت قطاعات المو�ضيقى والت�ضوير بذلك التطوُّر التقني 

الذي يداهم قطاع تجارة الكتب في الوقت الراهن. لنعد بالذاكرة 

اإلى الوراء ونتذكر ما حدث اآنذاك. اإذا ما اأخذنا كاميرا ليكا كمثال، 

تلك الكاميرا التي ُكِتَب بها تاريخ الت�ضوير الفوتوغرافي، �ضنجد اأنها 

اعتُِبَرت اآنذاك الكاميرا المدمجة المثالية. لم يكن هناك ما يوؤخذ 

على كاميرا ليكا فيما عدا ارتفاع ثمنها. كانت الكاميرا المثالية. 

وحين ظهر الت�ضوير الفوتوغرافي الرقمي، كانت ال�ضور الرقمية 

ليكا.  بكاميرا  تُلتََقط  التي  بال�ضور  مقارنة  تافهة  مزحة  بمثابة 

فتابعت ليكا خطاها في مجال الت�ضوير التناظري. وحانت اللحظة 

الرقمية  التكنولوجيا  بداأت  اأع��وام؛ حين  نحو ع�ضرة  قبل  الفارقة 

الجديدة في التاأثير على الم�ضورين المحترفين واإقناعهم بمزاياها. 

لت�ضبح الكاميرات الرقمية الجيدة في يومنا هذا اأف�ضل من اأف�ضل 

كاميرات تناظرية. نجت ليكا من الإف��ص باأعجوبة، ومن ثم اتجهت 

اإلى اإنتاج الكاميرات الرقمية. ولكّن الكاميرات اليابانية كانت قد 

يجوز  هل  الأثناء.  تلك  في  المحترفين  الم�ضورين  غالبية  جذبت 

مقارنة �ضوق الكتاب الألماني بكاميرا ليكا؟ اإن ق�ضة تطور ليكا 

اإلى ال�ضتع�ء والغرور. وعلى الرغم  اأن المثالية توؤدي  ح لنا  تو�ضِّ

من كونها ق�ضة محزنة، اإل اأنه �ضيكون من المحزن اأي�ضا اأن تتكرر 

تلك الق�ضة مرة اأخرى، ويكون بطلها هذه المرة هو �ضوق الكتاب 

الألماني. فكافة الدلئل ت�ضير اإلى هذا التجاه: بداية من المثالية 

ومرورا بالتعاظم و�ضوء تقدير واحدة من التقنيات الحديثة، وكذا 

تكوين �ضورة محافظة عن �ضريحة العم�ء (�ضورة عفا عليها الزمن) 

وو�ضول اإلى ال�ضتع�ء الذي كان المق�ضود منه اآنذاك اأن الم�ضوِّر 

ون، لن يرغب اإل في ا�ضتخدام كاميرا  الجيد، كهنري كارتييه بِر�ضُّ

ليكا. ويُق�َضد به في الوقت الراهن اأن الكاتب الجيد، كتوما�ص ماّن، 

لن يرغب اإل في اإ�ضدار كتاب حقيقي. 

اأنقرة. اأبيات لناظم حكمت:

الكلمة الجميلة التي اأريد اأن 

اأقولها لك، هي الكلمة التي 

لم اأقلها لك بعد.

Photo: Achim Wagner

© Goethe-Institut
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اأم��ازون  ل�  المناه�ضة  المظاهرات  من  الأوح��د  الهدف  كان  اإن 

اأو  التجارية  بال�ضيا�ضات  التنديد  هو  واأمريكا  وفرن�ضا  األمانيا  في 

المناف�ضات غير العادلة، ف�ضاأن�ضم اإليها دون قيد اأو �ضرط. اإل اأن 

القليلين فقط تظاهروا �ضد ال�ضيا�ضات التجارية غير العادلة التي 

وذلك  اأم��ازون،  قبل ظهور  حتى  الكبرى  المكتبات  �ض��ضل  اتبعتها 

حينما كانت تملي الخ�ضومات على دور الن�ضر بعر�ضها بع�ص الكتب 

الأكثر مبيعا ذات  الكتب  الأحيان  على نحو جيد (وهي في معظم 

القيمة المتدنية) واأخرى على نحو �ضعيف اأو ا�ضتبعاد البع�ص الآخر 

من المعرو�ضات تماما. 

من  اأم��ازون  �ضد  المتظاهرين  اأع��داد  ارتفاع  وراء  ال�ضبب  اأم��ا 

�ضك  ل  الإلكتروني«.  »الكتاب  في  يتمثَّل  فهو  والكتَّاب  النا�ضرين 

الكتب  تجارة  عمالقة  ي�ضتغل  حين  تنخف�ص  النا�ضرين  مكا�ضب  اأن 

موقفهم الحتكاري، ولكّن منظومة �ضوق الكتب تبقى قائمة. واإذا ما 

فر�ص اأمازون اأ�ضعاره الم�ضتهدفة قد ينهار �ضوق الكتاب. 

كيف ي�شعف اأمازون من �شوق الكتاب 

من  الإلكترونية  الن�ضخ  اأ�ضعار  خف�ص  في  اأمازون  م�ضاعي  تتلخ�ص 

ولكن  المطبوعة.  ن�ضخها  باأ�ضعار  مقارنة  نحو ملحوظ  الكتب على 

اأ�ضعار الن�ضخ الإلكترونية ل تقل كثيرا في الوقت الراهن عن اأ�ضعار 

الن�ضخ المطبوعة، بحيث ل ي�ضتحق الأمر عناء ال�ضتغناء عن الكتب 

المطبوعة. فمعظم القراء يظنون اأنه من الأف�ضل اأن يتكلَّف المرء 

ب�ضعة يورو اأكثر في مقابل اأن يح�ضل على منتج حقيقي بين يديه. 

اإذا  ولكن  الإلكتروني محدودا.  الكتب  �ضوق  يبقى  ذلك،  وبناء على 

ما تحققت م�ضاعي اأمازون وت�ضنى للقارئ �ضراء الكتاب الإلكتروني 

منه  المطبوعة  الن�ضخة  �ضراء  من  بدل  اأقل  اأو  يورو  ع�ضرة  مقابل 

يورو  ع�ضرة  �ضتة  من  بدل  (اأو  المتو�ضط  في  يورو  ع�ضرين  مقابل 

اإلى  المرء  اتجاه  احتمالية  تتزايد  حاليا)  الإلكترونية  للن�ضخة 

� لهذا النمط  ا�ضتخدام الكتاب الإلكتروني حتى واإن لم يكن مف�ضِّ

من القراءة من قبل. 

في  مطردا  تزايدا  الإلكترونية  الكتب  مبيعات  تزايدت  ما  اإذا 

على  التقليدية  الكتب  تجارة  �ضتتقل�ص  المطبوعة،  الكتب  مقابل 

نحو  على  المكتبات  دخل  م�ضتوى  �ضينخف�ص  ثم  ومن  اأ�ضرع.  نحو 

نحو  على  ولكن  الآن،  يحدث  ما  (وهو  تدريجيا  و�ضتختفي  متزايد 

بطيء جدا). وبالتالي �ضتفقد دور الن�ضر �ضبكات توزيعها الرئي�ضية 

و�ضت�ضطر اإلى العتماد على المن�ضات الإلكترونية من اأمثال اأمازون 

على نحو متزايد. لم يعد الكتاب الإلكتروني خا�ضية جديرة بالإهمال 

تقت�ضر على ذوي التوجهات الرقمية فح�ضب، بل اأ�ضبح المرء قادرا 

على ا�ضتيعاب مميزاته وفوائده. و�ضيتحول الكتاب المطبوع من جهة 

اقه اأو لتلبية متطلبات خا�ضة: مثله  اأخرى اإلى حالة ا�ضتثنائية لع�ضَّ

مثل الت�ضوير التناظري. 

وفي هذه المرحلة، على اأبعد تقدير، �ضيميل الكتَّاب اأي�ضا اإلى 

العتماد على الكتب الإلكترونية في الأ�ضا�ص: اإذا ما اتجه الكاتب 

من  تخل�ص  قد  بذلك  �ضيكون  مبا�ضرة  اإلكترونية  كتب  اإ�ضدار  اإلى 

الراهن  الوقت  في  ت�ضارك  التي  ال�ضتغ�ل  �ضل�ضلة  من  كبير  جزء 

في التربح من حقوق الملكية الفكرية. فاإن كان الكاتب يح�ضل على 

ع�ضرة بالمائة من �ضعر التجزئة في حالة اإ�ضدار كتاب مطبوع، فاإنه 

الح�ضول  اإلى  يتطلَّع  اأن  له  اإلكتروني يجوز  كتاب  اإ�ضدار  في حالة 

على ٣٠ اأو 5٠ بالمائة، وقد ت�ضل الن�ضبة اإلى 7٠ بالمائة في حالة 

اقت�ضار الن�ضر على موقع اأمازون ح�ضريا. 

ل �ضك اأنه �ضيناريو مرعب لقطاع تجارة الكتب التقليدية ولدور 

الن�ضر اأي�ضا على الأرجح. ولكن، هل ينطبق هذا اأي�ضا على القراء 

والكتَّاب؟ لن يمثل الأمر خطورة اإن كان كذلك، لأنه لن ير�ضخ اإليه 

اأي  من  اأ�ضواأ  لي�ص  مرعب،  ب�ضيناريو  لي�ص  الواقع  في  ولكنه  اأحد. 

تغيير هيكلي على الأقل. 

الإجحاف بالقراءة الإلكترونية 

الأحكام  بع�ص  خ�ل  من  ال�ضابق  الفترا�ص  تو�ضيح  علينا  يتعين 

الوقت  في  الإلكترونية  بالقراءة  مرتبطة  تزال  ل  التي  الم�ضبقة 

الحا�ضر. فالعديد من الأ�ضخا�ص يجهلون على �ضبيل المثال اأنهم 

اأن الأجهزة  اإذ  اإلكترونية منذ فترة طويلة:  اأجهزة قراءة  يمتلكون 

خ�ل  من  الإلكترونية  للقراءة  ت�ضلح  الذكية  والهواتف  اللوحية 

ب�ضع تطبيقات مجانية (مثل تطبيق Kindle ال�ضادر عن اأمازون) 

اأف�ضل  اإن لم تكن  اأجهزة القراءة الإلكترونية  وتتمتع بنف�ص جودة 

�ضا�ضاتها  تتاألق  التي  الباهظ  الثمن  ذات  الأج��ه��زة  تلك  منها، 

لتوافر  ونظرا  الورق.  لمحاكاة  �ضعيا  والأ�ضود  الأبي�ص  باللونين 

فاإن  ال�ضائعة،  الإلكترونية  الكتب  تن�ضيقات  لجميع  التطبيقات 

الإلكترونية  الكتب  �ضراء  به  الأحرى  كان  اإن  ما  يت�ضاءل  المرء ل 

من  اأم  اأم��ازون  موقع  من  اأم   (iBook-Store) بوك  اآي  متجر  من 

المكتبات.  التابعة لأي من  الإلكترونية  المتاجر  اإحدى 

هو  هذا  هواتفنا؟  على  كتبا  قراءة  في  حقا  نرغب  هل  ولكن، 

واإن من يجيب على  ال�ضدد،  نف�ضه في هذا  الذي يطرح  الت�ضاوؤل 

اأننا في حقيقة  اعتباره  اأن ي�ضع في  ينبغي  بال�ضلب،  ال�ضوؤال  هذا 

الأمر نقراأ بانتظام على هواتفنا: ما بين ر�ضائل البريد الإلكتروني 

والر�ضائل الق�ضيرة وكافة اأنواع المعلومات. والأمر ي�ضير على نحو 

المثال، هي واحدة من  جيد جدا. ف�ضا�ضة الآي فون، على �ضبيل 

فقد  ذلك،  من  الرغم  وعلى  المحمولة،  الهواتف  �ضا�ضات  اأ�ضغر 

وتوافر  بالمنزل  وج��ودي  مع  حتى  الكتب،  ع�ضرات  عليها  ق��راأت 

وهناك  مكتبتي.  اأرف��ف  على  الكتب  ذات  من  المطبوعة  الن�ضخ 

اأ�ضباب عدة توؤيد هذا النوع من القراءة. فمن ناحية يتمتع تطبيق 

كايندل ريدر (Kindle Reader) بخا�ضية قامو�ص مذهلة. لم ي�ضبق 

لي اأن قراأت الكتب الأجنبية بمثل هذه ال�ضهولة اأو المتعة. فاأف�ضل 

قامو�ص باللغتين الألمانية العربية، »هان�ص فير«، يتك�ضف لي على 

عّد من قبل مبرمج 
ُ
هاتفي المحمول عبر ملف بي دي اإف ب�ضيط، اأ

الكلمات  فائقة عن  ب�ضرعة  البحث  للم�ضتخدم  يت�ضنى  بحيث  بارع 

خفيفة  اأمتعتي  اأ�ضبحت  كم  ال�تينية.  بالكتابة  اأو  العربية  باللغة 

الوزن منذ ذلك الحين! 
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وبكافة  محتوياته  بكافة  متوفرا  العالمي  الأدب  اأج��د  كما 

اأعمال  كانت  طالما  مقابل،  وبدون  الإلكترونية  القراءة  تن�ضيقات 

لي�ضت  اإذن،  عاما.  �ضبعين  من  اأكثر  منذ  حتفهم  لقوا  قد  لكتَّاب 

الإلكترونية.  الكتب  القراء على  هناك اعترا�ضات ملحة من قبل 

اإنها التقنية الأف�ضل و�ضتفر�ص نف�ضها مثلما فعل الت�ضوير الرقمي 

والمو�ضيقى الرقمية، وذلك دون اأن يحجبا التقنية ال�ضابقة كليا. 

خ�ضوع  دون  ال��ح��ول  الكتب  وت��ج��ار  النا�ضرون  اأراد  م��ا  اإذا 

وبع�ص  اأم��ازون  احتكار  لقيد  م�ضتقب�  الإلكترونية  الكتب  عالم 

ي�ضعوا  اأن  عليهم  واآبل،  غوغل  مثل  الأمريكية  البيع  من�ضات  من 

اأنف�ضهم في طليعة هذا التطور، ول �ضيء اأقل من ذلك. ل يكفي 

بتكلفة قليلة  اأو ربما  اإ�ضافية’،  ‘كخدمة  الإلكترونية  الكتب  توفير 

‘بع�ص ال�ضيء’. ول يكفي اأي�ضا اإط�ق مجموعات كتب اإلكترونية، 

 “edition مع  األمانيا  في  الحال  هي  كما  الإ�ضافة،  �ضبيل  على 

 “Hanser اأو   Suhrkamp ن�ضر  لدار  التابعة   suhrkamp digital”

مواقع  اإن�ضاء  يكفي  ل  وكذلك   .Hanser ن�ضر  لدار  التابعة   Box”

ر ذات  اإذا ما كانت توفِّ اإلكترونية موؤقتة  �ضخ�ضية ومن�ضات كتب 

يمتلك  ال��ذي  اأم��ازون  موقع  يوفرها  التي  الأ�ضعار  ب��ذات  الكتب 

قاعدة عم�ء اأكبر بكثير. لنعد مرة اأخرى ونتخذ من ليكا مثال: 

للم�ضورين  اأنتجتها  ا�ضتريت كاميرا رقمية كانت �ضركة ليكا قد 

الهواة. كانت باهظة الثمن، وذات جودة عالية. ولكن كان باإمكاني 

اأخفي  لن  ال�ضعر.  بنف�ص  احترافية  اأخرى  كاميرا  على  الح�ضول 

عليكم اأنني قمت باإهداء تلك الكاميرا فيما بعد. 

بحاجة اإلى روؤية غير عاطفية 

الهيكلية  التغييرات  اأمام  وال�ضمود  النا�ضئة  الأ�ضواق  احت�ل  اإن 

عاطفية  غير  ونظرة  عدوانية  اإل��ى  بحاجة  كالرقمنة  الجذرية 

الخ�ضائ�ص،  بتلك  تتمتع  اأم���ازون  و�ضركة  الأم���ام.  نحو  موجهة 

تلك  عنه  تف�ضح  ما  وه��و  ف���.  الك��ضيكي،  الكتاب  �ضوق  اأم��ا 

اإنني اأتفهم اأ�ضباب  الحتجاجات العاجزة التي تُثار �ضد اأمازون. 

ار الكتب من  الحتجاجات، واأتفهم تخوف الكتَّاب والنا�ضرين وتجَّ

تحجر  من  �ضيئا  تغير  لن  المخاوف  هذه  ولكّن  الهيكلي.  التغيير 

�ضوق الكتاب واإحجامه عن الإ�ض�ح. 

واإنه من الغريب اأن ينطبق هذا على العديد من الكتَّاب اأي�ضا. 

فهناك مجموعة كافية منهم (اأقله في اأوروبا والوليات المتحدة 

العربي...)  العالم  عن  ال�ضدد  ه��ذا  في  نتحدث  ل  الأمريكية، 

ب من هذا النظام واإن �ضغرت ح�ضتها من  لزالت حتى الآن تتك�ضَّ

اأرباح المبيعات ويت�ضنى لها ذلك في كثير من الأحيان عبر اللجوء 

اإلى الوك�ء للتحايل على النظام اأو تقوي�ضه (والم�ضاهمة بالتالي 

في اإ�ضعافه)، وعبر التفاو�ص للح�ضول على ُمَقَدَمات كبيرة غير 

اأو  محدودة  مكا�ضب  يحققون  الذين  الكتَّاب  اأما  لل�ضداد.  قابلة 

يتطلعوا  اأن  لهم  فيحقٌّ  بالمرة،  مكا�ضب  اأي  تحقيق  عن  يعجزون 

ل  الذين  اأولئك  حتى  النظام.  هذا  من  يوم  ذات  ال�ضتفادة  اإل��ى 

اأعمال  على  لعتمادهم  المادية  المكا�ضب  وراء  بالمرة  ي�ضعون 

اأخرى، كاأ�ضاتذة الجامعة والمتخ�ض�ضين وال�ضحفيين من اأمثالي، 

ي�ضتفيدون من الهيبة التي تحققها لهم الكتب، ناهيك عن الجوائز 

تزخر  اأ�ضكالها.  بجميع  وال�ضهرة  والأ�ضتاذيات  والقراءات  والمنح 

بع�ص الأ�ضواق الراأ�ضمالية القائمة في اأوروبا والوليات المتحدة 

الأمريكية بالعديد من الأطراف الفاعلة ممن يعزفون عن التحوُّل 

لأ�ضباب �ضخ�ضية وجيهة وم�ضرفة، ولكن في هذه الحالة الأحرى 

بهم التوقف عن اتهام التحوُّل بالعزوف عنهم. 

بالغا  حزنا  �ضيكون  نعهده  كما  الكتاب  �ضوق  على  الحزن  اإن 

ومبررا تماما. ولكنه يبدو لي من ال�ضخف اأن نتحجر في مرحلة 

الحزن. ففي الواقع، هناك اأ�ضباب للترحيب بهذا التحوُّل. من بين 

الإلكتروني  الكتاب  بها  يتمتع  التي  التقنية  المزايا  الأ�ضباب  تلك 

ال�ضريعة  والإتاحة  النقل  و�ضهولة  والبحث  القامو�ص  كخا�ضيتي 

والربط ب�ضبكة الإنترنت. اأما الفائدة الكبرى فتتمثل في مجانية 

الكتب  جميع  على  ينطبق  (وه��ذا  الإلكترونية  الكتب  من  العديد 

والترجمات التي توفي اأ�ضحابها منذ 7٠ عاما) اأو في قلة اأ�ضعارها 

ليت�ضنى لمحدودي الدخل الو�ضول اإلى الأدب في اأي وقت. ف�ض� 

عن الفوائد التي تعود على الكتَّاب من التطور المتمثِّل في الكتب 

الإلكترونية. 

لم تعد �شناعة الكتب م�شدرا لل�شعادة 

على الرغم من مثالية منظومة تجارة الكتب في اأوروبا والوليات 

وجود  دون  من  حتى  منتهاها  بلغت  اأنها  اإل  الأمريكية  المتحدة 

على  المنظومة  تعمل  اأن  من  فبدل  واأم��ازون.  الإلكترونية  الكتب 

حدث  كما  بها،  والنهو�ص  وتحفيزها  الإبداعية  الطاقات  تعزيز 

اأوج ع�ضور دور  وال�ضبعينيات (في  وال�ضتينيات  الخم�ضينيات  في 

 Les ن�ضر  دار  اأو  األمانيا  في   Suhrkamp ن�ضر  دار  مثل  الن�ضر، 

éditions de Minuit في فرن�ضا)، فاإنها تبطئها وتقيدها وت�ضيِّق 

عليها الح�ضار. لم يعد الكتَّاب ي�ضعدون ب�ضناعة الكتب في ظل 

والعترا�ص  التردد  اإل��ى  ناحية  من  ذلك  يرجع  المنظومة.  هذا 

اأو  ال�ضديد  بطئها  واإل��ى  الن�ضر  دور  قبل  من  المتكرر  والتحفظ 

عجزها عن اتخاذ القرارات، ومن ناحية اأخرى اإلى مبالغة بع�ص 

المحررين المتخوفين في تنقيح ن�ضو�ص فريدة بحيث تبدو ك�ضائر 

ر الكتَّاب ممن يبيعون  الن�ضو�ص الأخرى. ع�وة على ذلك، ي�ضطَّ

اأقل من خم�ضة اآلف ن�ضخة اإلى اللجوء اإلى دور الن�ضر ال�ضغيرة 

لرف�ص دور الن�ضر الكبيرة التعامل معهم لم يعد بين الكتَّاب �ضوى 

عدد قليل جدا ي�ضتطيع اأن يعي�ص حقا من مهنة الكتابة، حتى في 

ظل ثراء اأوروبا الو�ضطى. 

اإلى  بحاجة  الن�ضر  ودار  وال��ق��ارئ  الكاتب  بين  الع�قة  اإن 

اإلى جباه  ديناميكية جديدة، ومتعة جديدة في الإبداع وانط�قة 

جديدة باأفكار وتقنيات جديدة. اإل اأن تلك النط�قة لن تحدث 

في ظل المنظومة القديمة لتجارة الكتب التي نعهدها، على الرغم 

من اأن الجميع يتوقون اإلى ذلك. بل اإن اأمازون �ضيوا�ضل عملياته 

اأو  بطريقة  الكتب  لتجارة  القديمة  المنظومة  وكذلك  التجارية، 
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باأخرى. و�ضتندلع ال�ضراعات بين الميدانين. والأف�ضل األ يتورط 

القراء والكتَّاب في تلك ال�ضراعات، واأن يُبقوا ف�ضولهم و�ضغفهم 

التطورات  م��ن  المزيد  اإل��ى  ويتطلعوا  فح�ضب  الن�ضو�ص  على 

ي�ضهد  اأحيا في ع�ضر  اأن  �ضروري  دواعي  اأنه من  اأقر  الجديدة. 

هذا التحول الإع�مي. 

موؤخرا  له  �ضدر  وفن«.  »فكر  مجلة  تحرير  رئي�ص  هو  فايدنر    �شتيفان    

كتيب اإلكتروني لدى اأمازون بعنوان: �ضد بيغيدا (Anti-Pegida)، يفند فيه 

ادعاءات الحركة التي تزعم اأنها تناه�ص »اأ�ضلمة الغرب«.

.................................................................................................

ترجمة: هبة �ضلبي
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I نحن في المبنى رقم ٧٩/٧٨ في جادة Pappelallee بحي برن�شالور بيرغ البرليني، وهو العنوان 

الجديد لدار ن�شر زوركامب Suhrkamp منذ ٢٠١٠. وقد كان هذا البناء، الذي يوحي معماره بالأ�شلوب 

الكال�شيكي ُي�شتخدم كمعمل لالألب�شة الداخلية ثم

 كمقر لمديرية المالية قبل اأن ت�شتاأجر طابقين منه دار الن�شر. ينقل الم�شعد الزائر اإلى الطابق 

الرابع. ولدى دخول البهو تلفت النظر �شورتان لموؤ�ّش�َشي الدار، بيتر زوركامب و�شيغفريد اأونزيلد. اأما 

الممّرات الخالية من النوافذ فهي مكتّظة بالكتب التي اأ�شدرتها الدار والتي تمالأ الرفوف المعدنية 

التي ترتفع حتى ال�شقف. تقودني اإحدى الموّظفات اإلى مكتب المحرر الم�شرف على الدار رايموند 

فيلينغر Raimund Fellinger. وكان هذا الرجل ذو ال�شاربين الممّيزين وال�شعر المفروق على جانب 

الراأ�س يكاد ينتهي من كتابة ر�شالة اإلكترونية، وكان ثمة جبال من المخطوطات اأمامه على المكتب. اأّما 

خلفه فكان يمكن روؤية �شورة لبري�شت وهو يلعب ال�شطرنج مع فالتر بنيامين.

    

دار ن�شر »زوركامب« االألمانية

تاريخ عريق في خدمة الكتاب

ALEM GRABOVAC    عالم غرابوفات�س

فكر وفن: �ضيد فيلينغر، هل لهذه ال�ضورة ق�ّضة ما؟

زيغفريد  من  كهدّية  عليها  ح�ضلت  فقد  نعم،  فيلينغر:  رايموند 

لأم�ضيات  كذكرى  زورك��ام��ب)  ن�ضر  دار  عن  (الم�ضوؤول  اأونزيلد 

ال�ضطرنج التي كّنا نم�ضيها معا. فقد كّنا نق�ضي �ضهرة في لعب 

ال�ضطرنج كل اأ�ضبوع مّرة تقريبا على مدى �ضنوات.

ومن منكما كان ال�عب الأف�ضل؟

هو ب� �ضك.

النطباع  وماهو  اأونزيلد؟  زيغفريد  مع  الأول  لقاوؤك  جرى  كيف 

الأول الذي تركه فيك؟

محّرر �ضغير، ونا�ضر كبير.

ما الذي جعله نا�ضرا كبيرا؟

الإجابة على هذا ال�ضوؤال تحتاج اإلى كتاب كامل. لكّنني اأ�ضتطيع 

القول باخت�ضار اإّنه كان يطّور اأفكاره ب�ضرعة ي�ضعب توّقعها. كانت 

لديه دائما فكرة جديدة ل تلبث اأن تتلوها فكرة اأخرى وكان يطبق 

اأفكاره بحذافيرها واإلى النهاية. وقد كانت غالبا اأفكارا وم�ضاريع 

رايموند فيلينغر

Photo: Wolfgang Borrs
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الم�ضاريع ثورية كان م�ضروع  اأكثر تلك  اأحد  اأن  ناجحة. ول �ضك 

كتاب الجيب. فقد وقف الجميع �ضّده في ذلك الوقت.

هل رف�ص اأحيانا ن�ضر اإحدى المخطوطات التي ما لبثت اأن لقت 

نجاحا عند دار ن�ضر اأخرى؟

اأخ��رى. فقد رف�ص مث�  اأي دار ن�ضر  نعم. لكّن ذلك يح�ضل مع 

ن�ضر مخطوطة رواية اأمبرتو اأيكو »ا�ضم الوردة«. والواقع اأننا نحن 

كتبه  من  الكثير  عندنا  ن�ضر  اإذ  ذل��ك،  قبل  لإيكو  ين�ضر  كان  من 

العلمية كبروفي�ضور في الأدب. لكّننا تفاجاأنا عندما جاءنا يقول: 

اأونزيلد:  العمل؟ قال لي  يا له من موقف، فما  اأّلفت رواية.  لقد 

حاول تتفاو�ص معه. لكن ل تعطه اأكثر من ع�ضرة اآلف مارك. ولأن 

معر�ص الكتب كان على الأبواب فقد عر�ضنا عليه خم�ضة ع�ضر 

األفا. لكّن مي�ضائيل كروغر من دار ن�ضر هانزر عر�ص عليه ثمانية 

ع�ضر األفا، كما اأظن، فوافق. وهكذا فقد اأ�ضعنا اأمبرتو اإيكو الذي 

اأ�ضبح اأحد موؤّلفي الكتب الأكثر مبيعا في العالم.

وما هي الحالت التي اأ�ضاأت اأنت تقديرها؟

حالتان موؤّخرا. اإحداهما تتعلّق بمقال ل�ضتيفان ه�ضل „فلت�ضخطوا!“ 

والذي حّقق نجاحا مدّويا، اإذ كان انطباعي عنه اأنه لي�ص تحليلّيا 

بما فيه الكفاية، كما اأننا لم نكن نن�ضر اأعمال �ضغيرة بهذا الحجم. 

اإذ لم تواتني  اإلى د.«  اأندريه غورت�ص »ر�ضالة  والأخرى هي عمل 

الجراأة لن�ضره. لقد كانت زوجته م�ضابة بمر�ص ع�ضال وقد تعاهدا 

على النتحار معا. وكان قد كتب حول ذلك من قبل. من المزعج 

اأنني لم اأن�ضر له عمله.

ن�ضر زوركامب منذ 1٩7٩. كيف  دار  (Lektor) في  تعمل كمحّرر 

حدث ذلك؟

مهنتنا هذه ل تُدّر�ص في الجامعات. فاأنا در�ضت العلوم ال�ضيا�ضية 

اإع�نات  الدار  تن�ضر  ل  الآن  وحّتى  الألماني.  والأدب  واللغويات 

عن وظائف �ضاغرة للعمل كمحّرر فيها. اأنا مث� تّمت تزكيتي من 

قبل اأحدهم. ثم كان علّي اجتياز مجموعة من المقاب�ت ثم طلبوا 

مّني كتابة تقييم لأحد كتب بيير بورديو. ويبدو اأنني اأنجزت ذلك 

بطريقة لي�ضت �ضّيئة.

ما هي مهاّم المحرر في دار الن�ضر؟

ي�ضلح  ل  فاأغلبها  الجديدة،  المخطوطات  على  يّطلع  اأن  عليه 

للن�ضر. كما اأّن من مهاّمه اأن ي�ضّحح الن�ضو�ص ويحّررها. والجميل 

في عملي لدى زوركامب هو طبيعته الأدبّية والعلمية النظرية في 

الوقت نف�ضه. على المرء اأن يكت�ضف الموؤّلفين واأن يتحّدث معهم 

واأن ي�ضتطيع التعامل معهم بح�ضا�ضية. كما اأّن على المرء اأن يعرف 

اأ�ضول اإبرام العقود و�ضناعة الكتب واإخراجها. اأ�ضف اإلى ذلك اأن 

من مهام المحّرر القيام بالدعاية للدار وكتابة الن�ضو�ص ال�زمة 

لذلك.

ما هي الخ�فات التي قد تقع بين المحّرر والموؤّلفين؟

عنوان  عن  الموؤّلف  ير�ضى  ل  فقد  ج��دا،  متنّوعة  خ�فات  اإنها 

هو  قام  اآخرين  كّتاب  لأعمال  ال��دار  رف�ص  يُغ�ضبه  وقد  روايته، 

ن�ضر  في  التاأّخر  اأو  الخا�ضة،  اأفكاره  بع�ص  رف�ص  اأو  بتزكيتهم، 

اأعماله اأو قد ل تعجبه الدعاية للكتاب، اأو قد يجد مكافاأته اأقل 

من ال�زم، واأمور اأخرى من هذا القبيل مما يتعلّق بالع�قة ما بين 

النا�ضر والموؤّلف. اإنها ب�ضاعتنا اليومية.

هل لك اأن تخبرنا عن اكت�ضافك الأكبر؟

كل كّتاب الدار. من يدري؟ قد يقراأ بع�ضهم هذه المقابلة. وعندما 

اأذكر بع�ص الأ�ضماء �ضي�ضعر الآخرون بالظلم.

اإلى دار ن�ضركم دون طلب  تُر�ضل  التي  ما هو عدد المخطوطات 

م�ضبق في العام؟ ومن يقوم بقراءتها حّقا؟

ث�ثة اآلف تقريباُ. اأما ما يتعلّق بالقراءة، فنحن نعرف بعد جملتين 

تقريبا اإن كان الموؤّلف قادرا على الكتابة اأم ل، وبعد الفقرة الثانية 

ي�ضبح وا�ضحا اإن كان الكتاب يمكن تر�ضيحه للن�ضر اأم ل.

ما هي �ضفات المحّرر الجّيد؟

كثيرة. ولنبداأ بال�ضفات العامة ال�زمة لنجاح اأي عمل كاللتزام 

فهناك  الن�ضو�ص  على  العمل  يخ�ّص  ما  اأّم��ا  ..ال��خ.  والن�ضباط 

قاعدة عامة وهي اأن كل ما نقروؤه قد يكون خطاأ من حيث المبداأ. 

لنا.  الكثير  يعني  ل  وه��و  جميل.  كتاب  اإن��ه  التالي:  الحكم  خذ 

اأو  الأل��وان،  متعّدد  كتاب  اإنه  تقول:  كاأن  التحديد،  الأف�ضل  فمن 

اأّنه يخاطب المثّقفين، اأو ك�هما. ووفق قاعدة اأن كل جملة قد 

يحتاج  ذلك  اأجل  ومن  كام�.  الكتاب  مراجعة  علينا  تكون خطاأ، 

وبالمنا�ضبة  الأ�ضا�ضية.  المعلومات  كبيرة من  الى ذخيرة  المحّرر 

فقد ن�ضح مّرة اأحد الزم�ء كاتبا بما يلي: „اإذهب اإلى من �ضئت 

ما عدا فيلينغر. فهو �ضيعيد �ضياغة حتى ن�ص تكاليف ال�ضفر التي 

�ضتقّدمها له“.

يُقال اأن كتابات بع�ص الموؤّلفين كرايموند كارفر تاأّثرت كثيرا جدا 

الموؤّلفين  اأعمال  انطبعت  مدى  اأي  فاإلى  لأعمالهم.  بمراجعاتك 

الذين راجعت كتاباتهم باأ�ضلوبك؟

 لي�ص هذا اأكثر من اأ�ضطورة. وهي معلومة خاطئة تماما وت�ضخيم 

يعتقد  الذي  المحّرر  اأتحّمل  ل  واأن��ا  المحّرر.  لدور  مقبول  غير 

بذلك. اإنه الغرور بذاته. فلماذا ل يكتب هو بنف�ضه كتبا اأو روايات 

اإن كان يعزو لنف�ضه اأ�ضلوب الكتاب الذي حّرره؟ اأنا اأقول لك: لأنه 

ل ي�ضتطيع الكتابة. ل�ضت موجودا في اأي كتاب حّررته. قد اأ�ضطّر 

من خ�ل العمل التحريري على الن�ص لإجراء تغييرات معّينة ولكن 

الموؤّلف. وحّتى  اأ�ضلوب  يحافظ على  الذي  الحد  ذلك  اإلى  فقط 

عندما اأرجو من هاندكه اأو بيرنهارد اأن يغّيرا �ضيئا هنا اأو �ضيئا 

الموؤلف  واإنما  فيلينغر  يكون  لن  ذلك  عن  �ضينتج  ما  فاإن  هناك، 

نف�ضه. من الممكن اأن اأقول له مث�: „�ضيد بيرنهارد ل يمكن اأن 
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ت�ضف الغرفة ال�ضغيرة في ال�ضفحة 2٠ باأن علّو �ضقفها متران، 

ثم تجعل فيها في ال�ضفحة 12٠ خزانة طولها اأربعة اأمتار.“ وهذه 

هي نتيجة القراءة المرّكزة حيث تكت�ضف اأخطاء من هذا النوع.

في  هاندكه  وبيتر  بيرنهارد  توما�ص  من  كّل  اأعمال  ح��ّررت  لقد 

الوقت نف�ضه. ومن المعروف اأنهما كانا ينا�ضبان بع�ضهما العداء. 

األم تتوّرط في ذلك النوع من »�ضراع الم�ضالح«؟

هذا  اإل��ى  اأذه��ب  اأن  يجب  غ�ضب:  �ضورة  في  مرة  بيرنهارد  قال 

في  نم�ضاوية  طريقة  وهي  هاندكه.  اأعمال  يحّرر  الذي  الأحمق 

على  لكّن  ك�ضّريرين.  يظهروا  اأن  في  ي�ضتمتعون  فهم  التعبير، 

المحّرر اأن يك�ضف ذلك وبكل دّقة. واأن يحافظ على موقعه واأل 

اأكثر من اللزوم ب�ضاعرية كاتب ما مث�.  ي�ضمح لنف�ضه باأن يتاأّثر 

وباأ�ضلوب  اأعماله  يحّرر  عندما  بيرنهارد  باأ�ضلوب  يلتزم  اأن  عليه 

هاندكه عندما يحّرر اأعماله. فقط بهذه الطريقة ي�ضتطيع تحرير 

اأعمالهما كليهما.

هل كنت �ضديقا �ضخ�ضيا لكليهما؟

لم يكن لدى بيرنهارد اأ�ضدقاء. لم يكن ي�ضّجع الآخرين على بناء 

ع�قة �ضخ�ضية وثيقة معه. كان منعزل، رغم اأّنه كان يبحث دائما 

عن المجتمع بل وي�ضتطيع التاأّلق فيه. كان يتمتع بح�ص الفكاهة 

كان  كما  بالألفاظ.  اللعب  على  اأحيانا  المعتمدة  النكتة  ويتقن 

ي�ضتطيع اأحيانا اأن يكتب ر�ضائل عدوانية اأو يُجري محادثة غا�ضبة 

على الهاتف. اأو�ضلت له مّرة ولأ�ضباب معّينة اإ�ضارة باأنني „األغيه“ 

ال�ضطحية  الجملة  هذه  على  رّده  فاقت�ضر  برنامجي.  من  تماما 

تماما: „حبيبي الباحث عن الأخطاء“.

وع�قتك بهاندكه؟

النعزالي  هو  هاندكه  كان  فقد  وبالمنا�ضبة  ج��ّدا.  قوية  �ضداقة 

من  والكثير  اأ�ضدقائه  رغ��م  وذل��ك  بيرنهارد.  ولي�ص  الحقيقي 

يريدون  كانوا  لأنهم  ويمدحونه  يتملّقونه  كانوا  الذين  النتهازّيين 

كان  لكّنه  اأي�ضا.  الخ�ضوم  من  والكثير  لم�ضالحهم.  ا�ضتغ�له 

وحيدا. لقد كانت الكتابة عنده مرتبطة بالوجود كاإن�ضان، وبطريقة 

اإنعزالّيته ك�ضفة �ضلبية  اأذكر  واأنا لم  اأحد غيره.  اأعرفها عند  لم 

فيه، بل بال�ضبط بالعك�ص.

هل تقراأ كتبا اإلكترونية؟

طبعاُ. عملي يحّتم علّي اأن اأقراأها.

كتبكم  عن  الأ�ضل  طبق  ن�ضخة  الإلكترونية  كتبكم  مازالت  هل 

الورقية؟

نعم، مازالت كذلك. لكن هذا قد يتغّير. 

مثيله  من  اأرخ�ص  الإلكتروني  الكتاب  �ضعر  تجعلوا  اأن  يكفي  هل 

الكتاب  تو�ضيع  يجب  األ  مث�؟  ي��ورو  ث�ثة  اإل��ى  باإثنين  الورقي 

الكاتب  عن  فيديو  باإ�ضافة  الو�ضائط،  متعّدد  لي�ضبح  الإلكتروني 

مث�، اأو �ضيء من المو�ضيقى، اأو روابط تو�ضل اإلى موا�ضيع ذات 

ينبغي  األ  اأخ��رى؟  بمكّونات  الن�ضو�ص  لدمج  اإمكانيات  اأو  �ضلة، 

على دار الن�ضر زوركامب اأن تعود اإلى الريادة هنا اأي�ضا كما كانت 

وت�ضميم  الطباعة  الجديدة في عالم  الأفكار  تطبيق  الرائدة في 

الكتب، كفكرة كتب الجيب و �ضل�ضلة Insel مث�؟

اإلى مو�ضوع »الكتاب الإلكتروني المو�ّضع«. وهو مجال  اأنت تلّمح 

الكترونيا  كتابا  يريد  القارئ  اأن  على  يدّل  الواقع  لكن  تجريبي، 

اأرخ�ص من كتاب الجيب.

هل ت�ضعر بالخوف من متجر الكتب الإلكتروني »اأمازون«؟

لنقل اأنني ل�ضت �ضعيدا بالو�ضع الحالي.

لنفتر�ص اأن بع�ص ال�ضباب مّمن يعمل في عالم الن�ضر الإلكتروني 

وو�ضائل الإع�م الرقمية �ضيّتهم دار ن�ضر زوركامب باأّنها اأ�ضبحت 

كيف  الحديثة.  التطورات  عن  ومنقطعة  وبالية  هرمة  موؤ�ّض�ضة 

�ضترّد على هوؤلء؟

ل اأعرف كيف يخطر في بال هوؤلء اأننا غير قادرين على زيادة 

خبراتنا وتطويرها. علينا اأن ن�ضير خطوة خطوة. لدينا الآن مدّونة 

بالإ�ضافة  المدونة.  كتاب  اأي:   ،Logbuch ت�ضمى:  وهي  زوركامب 

مقاب�ت  على  يحتوي  وال��ذي  الإنترنت  في  الخا�ص  موقعنا  اإلى 

نا�ضطون  اأننا  يعني  وهذا  كثير.  ذلك  وغير  الموؤّلفين  مع  م�ضّورة 

هنا اأي�ضا. 

عندما نقوم بعملّية تحّول علينا اأن نرى ما يمكن المحافظة عليه 

من القديم وما لم يعد �ضالحا وغير قابل للحياة والتطوير، وما هو 

المفيد للقيام به. و�ضعنا جّيد على هذا ال�ضعيد كما اأرى.

كان  ما  الرقمي  الع�ضر  هذا  في  الآن  ثانية  نعي�ص  اأن  يمكن  هل 

يُدعى ب� »ثقافة زوركامب« والتي كانت توّجه الحياة الفكرية في 

األمانيا ذات يوم؟ 

لم ل؟ ثمة الكثير من الدلئل على ذلك. لم ت�ضع الكتب الإلكترونية 

فكل  موجودة.  غير  الجديدة  المعايير  هذه  بعد.  جديدة  معايير 

�ضيء ممكن.

  عالم غرابوفات�س   كاتب و�ضحفي يقيم في برلين.

.................................................................................................

ترجمة: ح�ضين �ضاوي�ص
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I اعتبرت األعاب الكمبيوتر لفترة طويلة و�شيلة ت�شلية �شعبية دون قيمة 

ثقافية. لكن في الأثناء تبين وجود ارتباط قوي بين األعاب الكمبيوتر وال�شينما 

والأدب، واأن لديها المقومات لكي ت�شبح فنا قائما بذاته. اأي دور يلعبه الأدب في 

الن�شج الثقافي لألعاب الكمبيوتر واأين تكمن قوة هذه الألعاب؟ 

    

ا�شتلهام من االأدب واإلهام له

األعاب الكمبيوتر ك�شكل فني

THOMAS BÖHM    توما�س بوم

ي�ضتمتع ممار�ضو األعاب الكمبيوتر بخو�ص التجربة الفكرية التالية: 

لوجدنا  الكتاب،  اختراع  على  �ضابقة  الكمبيوتر  األعاب  كانت  لو 

ومت�ضمرا  وحيدا  هكذا  تجل�ص  „ل  لأبنائهم:  يقولون  اليوم  الآب��اء 

اأنا�ص من  اأن تلعب مع  ال�ضوداء. من الأف�ضل  اأمام هذه الحروف 

مختلف اأنحاء العالم عبر الإنترنت“. 

في  والأدب  الإلكترونية  الألعاب  و�ضع  للنا�ص  يحلو  ما  دائما 

(ل)  بدافع  الخ�ضو�ص  وجه  على  ذلك  ويحدث  بع�ضهما  مواجهة 

تربوي. فلن�ضارك في اللعب رغبة في المعرفة ولناأخذ كتابا جيدا 

لهذا الغر�ص. الكتاب: نوفي� »موت في فين�ضيا« لتوما�ص مان.

ميت في فيني�شا اأم من الأف�شل األ يكون كذلك؟ 

يدخل كري�ضتيان �ضيفر، الم�ضوؤول عن اإ�ضدار مجلة WASD اأرقى 

اللعبة  اإلى  بالألمانية،  الناطقة  الإلكترونية  الألعاب  مج�ت ثقافة 

بالفكرة التالية: يترك توما�ص مان في هذه الرواية الكاتب غو�ضتاف 

اأ�ضنباخ ياأكل في فيني�ضا حبات فراولة نا�ضجة للغاية. وتبعا  فون 

المفتر�ص  من  كان  اأنه  مع  ويموت.  الكوليرا  بعدوى  ي�ضاب  لذلك 

اأن يكون على علم بخطر العدوى. فقد حكى له موظف في �ضركة 

�ضياحة اإنجليزية قبل ذلك بفترة وجيزة، اأن بائعة خ�ضروات ماتت 

الغذائية.  المواد  بالعدوى من  اأ�ضيبت  الأرجح  الوباء، وعلى  جراء 

لكن ل، ل بد لغو�ضتاف فون اأ�ضنباخ اأن يتناول حبات الفراولة: �ضواء 

قراأت نوفي� توما�ص مان بتركيز عال اأو طالعتها بذهن �ضارد، في 

ويموت.  الفراولة  ثمار  من  اأ�ضنباخ  فون  �ضياأكل غو�ضتاف  مرة  كل 

كارنينا  اآنا  الكتب:  الحال في  „هكذا هي  قائ�:  �ضيفر  وي�ضتطرد 

اأمام القطار.  تلقي بنف�ضها في كل مرة في نهاية رواية تول�ضتوي 

وفيرتر يطلق النار على راأ�ضه في كل مرة. واأهالي طروادة يجرون 

في كل مرة الح�ضان الخ�ضبي اإلى داخل المدينة، تلك اأي�ضا فكرة 

غبية. تبقى الق�ض�ص داخل الكتب دائما نف�ضها، بغ�ص النظر عمن 

يقراأها وكم مرة يقراأها، بغ�ص النظر عن بع�ص الخت�فات ال�ضكلية 

الطفيفة في الترجمات اأو الطبعات المختلفة.“ في المقابل لو كان 

اإن  يقرروا،  اأن  حرية  لّ�عبين  لترك  األعاب،  م�ضمم  مان  توما�ص 

لقطات من لعبة

الكمبيوتر »الخط«

Photo: Fikrun wa Fann
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كان غو�ضتاف فون اأ�ضنباخ �ضياأكل من الفراولة اأم �ضيكتفي بقهوة 

الإ�ضبر�ضو. ووفقا لهذا المثال يمكننا اأن نذكر فروقا اأ�ضا�ضية في 

طريقة ال�ضرد بين األعاب الكمبيوتر والأدب: فبينما تكون الحبكة 

في الن�ص الأدبي ُمثَبتة بالتدوين بالمعنى الحرفي، فاإن حبكة األعاب 

الكمبيوتر مفتوحة في اإطار اأكبر، فكل لعبة يمكن اأن تاأخذ م�ضارا 

مختلفا. وهذا ما ل يعني بال�ضرورة اأن كل ق�ضة مكتوبة ل يمكن 

اأي�ضا اأن تاأخذ م�ضارا مغايرا اأي�ضا، اأو تفتح اأفاقا معرفية اأو�ضع اأو 

ت�ضبح مفهومة اأكثر اأو يزداد غمو�ضها، فلماذا يا ترى اأكل اأ�ضنباخ من 

الفراولة رغم معرفته باأمر الوباء؟ وبالإ�ضافة لذلك ل بد من القول 

اإن الكثير من الألعاب لها نهاية محددة. لكن الطرق متنوعة ومليئة 

بالحارات الم�ضدودة والبدائل الكثيرة. 

»دواف��ع«  يخ�ص  فيما  الكمبيوتر  واألعاب  الأدب  يختلف  اأي�ضا 

المبرر  ال�ضوؤال  يُطرح  الأدب  في  حا�ضما:  اخت�فا  ال�ضخ�ضيات 

في  تدخلها  ال�ضخ�ضية  ورغبة  ال�ضخ�ضية؟“  تريد  „ماذا  للحبكة 

�ضراع مع الآخرين وتجعلها تقوم برح�ت بطولية وتتاأمل ما يدور 

„ماذا  هو  المطروح  فال�ضوؤال  الكمبيوتر  األعاب  في  اأما  بداخلها. 

المجهزة  الإمكانات  هي  ما  اأي  به؟“،  القيام  ال�ضخ�ضية  ت�ضتطيع 

بها من قبل مبرمجي اللعبة: القفز، الغو�ص، الم�ضح باأ�ضعة اإك�ص، 

البعث من  ال�ضحرية،  الأ�ضلحة  ا�ضتخدام  الحيوانات،  التحدث مع 

الممات. اإذا ما نظرنا اإلى تطور الألعاب، ف�ضرعان ما �ضيتبين لنا اأن 

ثمة توجه للمزايدة تحديدا في اإمكانات الت�ضرف لدى ال�ضخ�ضيات 

وبالتالي لدى ال�عبين: دائما ما تكون ثمة قدرات جديدة بطولية 

خارقة و�ضوريالية وفائقة.

ميزانيات هوليوود 

األعاب  اإنتاج  ب�ضروط  فقط  المطاف  نهاية  في  ه��ذا  يرتبط  ول 

م�ضاريع  وحتى  الق�ضيدة  من  بدءا  الأدب  يُنتج  فبينما  الكمبيوتر، 

الروايات متعددة الأجزاء باأب�ضط الو�ضائل، اأي الحبر والورق، تحتاج 

�ضناعة األعاب الكمبيوتر اإلى تكلفة اأكبر بكثير. �ضحيح اأنه يوجد 

ال�ضريعة  الألعاب  من  ل�هتمام  مثير  فرع  الأخيرة  ال�ضنوات  في 

غير المكلفة والتي تُنتج اأحيانا في يوم واحد وت�ضبح على الفور 

متاحة ل��ضتخدام. لكن كل لعبة تحتاج في العادة اإلى بالمقارنة 

مع اإنتاج الأدب اإلى اأموال وو�ضائل تقنية اأكثر بكثير. وهكذا يمكننا 

اأن نح�ضب اأن كل لعبة كمبيوتر تحتاج „في المتو�ضط“ اإلى ن�ضف 

فئة  في  تُ�ضنف  التي  المتطورة  ل�ألعاب  وبالن�ضبة  ي��ورو.  مليون 

اإلى  كلفتها حاليا  الأكثر مبيعا، فقد ت�ضل  الألعاب  اأو   Tripple A

 Grand Theft Auto عدة م�يين. كلفت اأغلى لعبة كمبيوتر وهي

V، اأي �ضرقة ال�ضيارات الكبرى الجزء الخام�ص، 26٠ مليون دولر 

وحققت خ�ل اأيام قليلة من ن�ضرها عائدات تفوق المليار دولر. 

ت�ضبه في  ا�ضتديوهات  Tripple A في  العالية  الجودة  األعاب  تُنتج 

تركيبها وفي التنوع ودقة الخت�فات التف�ضيلية الخا�ضة بالإنتاج 

فيها ا�ضتديوهات هوليوود. ت�ضتفيد األعاب الكمبيوتر في توزيعها 

لل�عبين  الكبير  وال�ضتعداد  الإنترنت  عبر  التوزيع  اإمكانات  من 

الألعاب  اأي  »الأ�ضلية«،  الأمريكية  الألعاب  وخ�ضو�ضا  لممار�ضتها 

باللغة الإنجليزية. 

اأ�شوات جديدة

مالية  مخاطرة  ال�ضخمة  الإن��ت��اج  تكلفة  م��ع  تترافق  وبالطبع 

الكمبيوتر  فاألعاب  اأع���ه،  المذكور  التوجه  اإلى  يقود  ما  عالية، 

الناجحة ت�ضعى فقط للتنويع والمزايدة على الن�ضخ ال�ضابقة، عبر 

اأكثر واقعية وو�ضع »مهام جديدة«  ا�ضتخدام ت�ضميمات غرافيك 

لل�ضخ�ضيات، التي ل هدف لها �ضوى تاأكيد �ضورة البطل الخارق، 

اأي اإظهار اأنها ل تزال كما „عهدناها“. اإن المقارنة مع هوليوود 

فرايرموت  يو�ضح غوندولف  اآخر، ح�ضبما  لنا من منظور  مفيدة 

الكمبيوتر  األعاب  ي�ضف  اإذ   ،Cologne Games Lab معمل  مدير 

باأنها: ثالث و�ضيط �ضردي كبير في الع�ضر الحديث بعد الم�ضرح 

والتلفزيون.  ال�ضينما  اأي  الخطية،  ب�ضرية  ال�ضمع  والو�ضائط 

الموقع  حاليا  تحتل  الكمبيوتر  األعاب  ف��اإن  فرايرموت  وح�ضب 

الذي كان للفيلم في منت�ضف ع�ضرينات القرن الما�ضي: ثمة لغة 

ب�ضرية مثيرة ل�هتمام واآليات متطورة جدا، لكن ال�ضوت كان هو 

ال�ضيء الذي ينق�ص الفيلم اآنذاك. وكما نعرف من تاريخ ال�ضينما، 

اأنه  باعتبار  ال�ضوت،  اإدخ��ال  على  جمالية  اعترا�ضات  ثمة  كانت 

�ضيف�ضد ال�ضكل الفني المتقن للفيلم ال�ضامت. ثم تبين لحقا اأن 

لل�ضوت  المعادل  هو  ما  تُرى  نف�ضيا.  عمقا  الفيلم  تك�ضب  اللغة 

في تطور األعاب الكمبيوتر؟ كانت اإجابة فرايرموت المفاجئة هي 

على  الإع�مية  بالقدرة  تحتفظ  اأن  ل�ألعاب  بد  „ل  „الإن�ضات“. 

ال�ضخ�ضيات غير ال�عبة  التي تكت�ضب فيها  اللحظة  فهمنا. في 

NPCs ذكاء ا�ضطناعيا كافيا للتفاهم معنا ولي�ص بال�ضرورة عن كل 

تفا�ضيل الحياة ولكن داخل اللعبة الخيالية، وفي الإطار ال�ضردي 

الرقمية  الألعاب  �ضتحقق  اللحظة  تلك  في  المطروح،  والموقفي 

طفرتها الجمالية التالية“.

الت�شلح بالأدب

لكن من اأين ينبغي لل�ضخ�ضيات غير ال�عبة اأن ت�ضتقي معرفتها 

كثيرا  تتكرر  اللعب؟  خ�ل  �ضلوكها  يبدو  كيف  واأي�ضا  بالب�ضر؟ 

اأنها تفتقد  اإلى  النقدية لألعاب الكمبيوتر الإ�ضارة  النقا�ضات  في 

اإلى �ضخو�ص ذات م�ضداقية من الناحية ال�ضيكولوجية وتنق�ضها 

اأي�ضا الحوارات اللغوية المقنعة. يمكن لمثل هذا النقد »الأدبي« 

لألعاب الكمبيوتر اإلى جانب اتجاه تطور هذه الألعاب الذي عر�ضه 

غوندولف فرايرموت باإيجاز اأن يفتح مجالت جديدة ل�أدب.

اأن العمل الكتابي �ضيتخذ، في اإطار تطوير  لكن هذا �ضيعني 

األعاب الكمبيوتر، توجهات جديدة هائلة. من جانب اآخر ل بد من 

تطوير اأ�ضكال جديدة لتدوين ال�ضرد غير الخطي. والمق�ضود بذلك 

ي�ضتقي منه كل  الذي  ال�ضيناريو  الأف�م هو  اإنتاج  اأ�ضا�ص  اأن  هو: 

الم�ضاركين في العمل ال�ضينمائي من العاملين في تجهيز الكوالي�ص 

اإلى الم�ضور ما يتوجب عليهم فعله في كل م�ضهد. لكن لي�ص ثمة 
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�ضيء �ضبيه بال�ضيناريو في مجال األعاب الكمبيوتر. وهذا ما يُف�َضر 

على وجه الخ�ضو�ص باأن مثل هذه ال�ضيناريوهات �ضتنحو بال�ضرورة 

لأن تكون ل نهائية واأنه ل بد لها اأن ت�ضمل كل المواقف التي يمكن 

اأن تن�ضاأ وفقا لإمكانات الت�ضرف المختلفة لل�ضخو�ص. (ونظرا لأن 

توليفة من  �ضتكون عبارة عن  تلك  الكمبيوتر  األعاب  �ضيناريوهات 

ر�ضوم الغرافيك والن�ضو�ص، فاإنها �ضتحتاج بال�ضرورة لبناء »مكتبة 

بابل« التي تخيلها بورخي�ص ت�ضم كل التوليفات الممكنة للحروف 

في �ضورة كتب). 

ورغم هذه ال�ضعوبات التي لن يكون تجاوزها �ضه�، دائما ما 

اتفق الم�ضاركون في ختام العديد من النقا�ضات الخا�ضة بم�ضروع 

“New Level„ على اأن األعاب الكمبيوتر تعد م�ضتقب� كامنا ل�أدب، 

�ضواء فيما يخ�ص �ضرد الحكايات واأي�ضا فيما يخ�ص فر�ص العمل 

للكتاب والكاتبات.

في قلب ظالم منظور ال�شخ�س الثالث

تبدو التف�ضيرات ال�ضابقة وكاأنها جولة محاكاة ل�ضباقات »فورميول 

األعاب الكمبيوتر. لكن ما هو  اأجنا�ص  اأنجح  واحد« التي تعد من 

غير وا�ضح تماما حتى الآن، كيف تعمل اأزارا التحكم ونقل ال�ضرعة 

ودوا�ضة الوقود، ناهيك عن اإمكانية ا�ضتيعاب الكوالي�ص الم�ضممة 

بتعقيد كبير وب�ضغف �ضديد بالتفا�ضيل. 

خريطة  و�ضع  م��ع  ب��ب��طء،  م��ج��ددا  �ضيء  ك��ل  �ضنعر�ص  لهذا 

العتبار.  بعين  والأدب  الكمبيوتر  األعاب  بين  الوا�ضعة  الت�ضابكات 

منهما  و�ضيلة  تتبنى  اأن  بينهما  ما  المبا�ضرة  الع�قة  و�ضتعني 

الأخرى. وبالفعل هناك مث� لعبة كمبيوتر مقتب�ضة من رواية برام 

�ضتوكر »دراك��ول«، ولكن مثل هذه الألعاب غير جديرة بالذكر، ل 

من حيث الجماليات ول من حيث النجاح الجماهيري. لكن الألعاب 

اأدبية  وموتيفات  اأفكارا  تتبع  التي  تلك  اإثارة ل�هتمام هي  الأكثر 

محددة. وتبرز من بين هذه الألعاب لعبة Spec Ops: The Line التي 

ن�ضرها ا�ضتديو تطوير الألعاب ياغر في عام 2٠12. واأ�ضلوب اللعب 

فيها هو ما يطلق عليه منظور ال�ضخ�ص الثالث المثير للجدل في 

النقا�ضات التربوية.

في   Spec Ops: The Line للعبة  الخيالية  الأح���داث  ت��دور 

وتوكل  بالمدينة.  بالغا  دمارا  رملية  عوا�ضف  تُحدث  حيث  دبي، 

اإلى الكولونيل جون كونراد الذي يعاني ا�ضطرابات الكرب التالي 

م�ضاعدة  مهمة  اأفغان�ضتان،  في  عمله  من  �ضنوات  بعد  لل�ضدمة 

ال�ضكان المدنيين خ�ل اإخ�ء المدينة. وعندما يتلقى اأوامر بوقف 

يُر�ضل  باأ�ضابيع  ذلك  بعد  كاملة.  وفرقته  ويفر  يرف�ضها  المهمة، 

فريق من القوات الخا�ضة في مهمة ا�ضتط�عية، لك�ضف ال�ضر وراء 

اختفاء كونراد وفرقته واإب�غ مقر القيادة الرئي�ضي بما تم التو�ضل 

ال�ضتط�ع.  فريق  �ضد  قتالية  بمناورات  ال�عبون  يقوم  اإليه. 

األعاب  عن  كثيرا  بهذا  تختلف  ل  اللعبة  اأن  يبدو  الأول��ى  للوهلة 

الحرب، فهي تت�ضمن م�ضاهد وح�ضية، اأ�ضواأها هو قتل المدنيين 

الذي تعر�ص اللعبة تبعاته بغلظة �ضديدة: في اأحد الم�ضاهد يقف 

ال�عب اأمام جثة اأم وطفلها ال�ضغير ُحرقا بالنابالم. انحنت الأم 

في لحظة الموت على طفلها لتحميه. يذكِّر هذا الم�ضهد بلوحة 

العذراء المنتحبة المنحنية على ي�ضوع الميت. اإنها م�ضاهد تُظهر 

لّ�عبين فظائع الحرب وتبعات العنف الذي رغبوا وت�ضببوا فيه 

خ�ل اللعبة. ينظر ال�عبون داخل »قلب الظ�م« (قلب ظ�مهم)، 

وهو ما ي�ضير اإلى ال�ضتلهام الأدبي للعبة من رواية جوزيف كونراد، 

ويُلمح لذلك باإعطاء ال�ضخ�ضية الرئي�ضية ا�ضم الروائي ال�ضهير.

التعقيد واليوتوبيات

وكما تمثل “Spec Ops: The Line„ نموذجا رائعا لألعاب الكمبيوتر 

الم�ضتلهمة ب�ضكل حقيقي من الأدب، فاإن لعبة “Peacemaker„ اأو 

�ضانع ال�ض�م المن�ضورة عام 2٠٠7 تعد مثال متميزا للعبة كمبيوتر 

�ضارك في تطويرها اأديب هو الكاتب الإ�ضرائيلي ع�ضاف غافرون 

الذي ي�ضف اللعبة على النحو التالي: „ياأخذ ال�عب دور الرئي�ص 

اأو رئي�ص الوزراء الإ�ضرائيلي ويتوجب على كل واحد  الفل�ضطيني 

من  وغيرها  ومالية  وع�ضكرية  دبلوما�ضية  حواجز  تخطي  منهما 

اأجل العثور على الطريق الذهبي الذي يمّكن كل منهما من تهدئة 

رزينة.  بخطوات  م�ضالحها  وممثلي  الأخ��رى  المجموعة  غ�ضب 

المواطنين  اإقناع  عليهما  لكن  �ض�م  محادثات  اقتراح  يمكنهما 

للجي�ص  اأوامر  اإعطاء  يمكنهما  باأمنهم.  اأنهم مهتمون  المت�ضككين 

اأو ال�ضرطة وفر�ص �ضلطتهما عند ال�ضرورة بالقوة لكن عليهما اأن 

يظهرا للطرف الآخر وللعالم اأجمع اأن لديهما اأي�ضا اإح�ضا�ص بالغير 

وا�ضتعداد لتقديم امتيازات وتنازلت مالية. وكما هي الحال في 

الحياة العادية، فاإن الأمر ل يقت�ضر على المبادرات ال�ضخ�ضية، 

اإذ يتحتم على ال�عب الرئي�ص اأو رئي�ص الوزراء اأن يتفاعل مرارا 

وتكرار مع الأحداث غير المتوقعة، كالعمليات النتحارية اأو فورات 

تقا�ص  ال��راأي  ا�ضتط�ع  اأدوات  من  مجموعة  وثمة  الم�ضتوطنين. 

بها �ضعبيته لدى الجماعات المختلفة. لذلك يتوجب عليه ح�ضاب 

ت�ضرفاته بحر�ص، اإذا اأراد اأن يحقق تقدما في كل الجوانب“.

وتتيح من  الأو�ضط،  ال�ضرق  نزاع  تعقد  تعك�ص  لعبة  اإذن فهي 

خ�ل تغيير �ضخو�ص اللعب فر�ضة لفهم »الآخر« والإح�ضا�ص به، يا 

لها من فكرة رائعة ت�ضتعين باإمكانات األعاب الكمبيوتر!

ورغم اأن مثل هذه الأفكار نادرة، فهي تعد تعبيرا عن وجود 

م�ضاريع فنية مقنعة ومحبة ل�إن�ضانية في بع�ص الأحيان اإلى جانب 

التيار الرئي�ضي التجاري في قطاع األعاب الكمبيوتر. وفي الختام 

نذكر مثال جمي� جدا لأنه ل يعتمد بو�ضوح على و�ضائل الأدب، 

اأي ل يعتمد على اللغة: اإنها لعبة “Journey„ اأو رحلة المن�ضورة عام 

2٠12. تبداأ اللعبة بو�ضع ال�ضخ�ضية ال�عبة في محيط م�ضمم 

ب�ضكل معقد اأ�ضبه باللوحة الفنية. بعد مرور بع�ص الوقت، الذي 

يتمكن ال�عب فيه من تحديد التجاهات، تدخل �ضخ�ضية اأخرى 

اأي مكان  اأنها �ضخ�ص دخل للعبة عن طريق الإنترنت من  نعرف 

باأي  ممكن  غير  ال�ضخ�ص  هذا  مع  التوا�ضل  لكن  العالم.  في  ما 

طريقة، ل يمكنه مرا�ضلته بالبريد الإلكتروني ول التخاطب معه 
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حركات  هي  للتوا�ضل  الوحيدة  الإمكانية  اإلخ،   ... �ضكايبي،  عبر 

واإ�ضارات �ضخو�ص اللعبة، الذين يذهبون �ضويا طوال مدة اللعب 

في رحلة باتجاه جبل كبير في الأفق، وهذا هو »الهدف« الوحيد 

ّللعبة التي ت�ضير بدون اأية خريطة وبدون اأية اإر�ضادات. 

م�ضاعدة  ال�عبين  لهوؤلء  يمكن  الهدف  اإل��ى  الطريق  وف��ي 

بع�ضهم مث� من خ�ل ا�ضتخدام معرفتهم المتراكمة من جولت 

لعب �ضابقة. وبالإ�ضافة اإلى ال�ضحر ال�ضاعري للموقف يلعب المرء 

مع اأنا�ص اآخرين ل يعرف عنهم �ضيئا يوجد في لعبة »رحلة« عن�ضر 

طوباوي: اإنها فكرة لغة الإ�ضارة العالمية. فماذا لو تعلم كل الب�ضر 

لغة م�ضتركة من خ�ل ممار�ضتهم للعبة كمبيوتر، لغة اإ�ضارة؟

لغة  فيه  �ضتنت�ضر  ال��ذي  الم�ضتقبلي  العالم  ه��ذا  في  اأتخيل 

الإ�ضارة، اأن �ضخ�ضين غريبين �ضيتوا�ض�ن مع بع�ضهما. واأحدهما 

�ضي�ضير „اعر�ص لي ق�ضة“. والآخر الذي يعلم اأن لكل من ال�ضكلين 

الفنيين قوته المعرفية الخا�ضة وجمالياته، �ضي�ضير له بالطبع بما 

يفيد “اعر�ضها كلعبة كمبيوتر اأم كاأدب؟“.

موؤخرا  له  �ضدر  الأدبية.  للفعاليات  ومنظم  �ضحفي  كاتب  بوم    توما�س    

التي ي�ضمم فيها كتاب  المثالية«،  كتاب: »م�ضتوى جديد: لعبة الكمبيوتر 

كان  اإن  النظر  بغ�ص  وي�ضرحونها،  يتمنونها  التي  الكمبيوتر  األعاب  بارزون 

تحقيق ذلك ممكنا اأم ل.

.................................................................................................

ترجمة: اأحمد فاروق
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I قبل اأكثر من ع�شرة اأعوام طالت حمى التدوين العديد من الإيرانيين.و�شرعان ما احتل هذا الأ�شلوب 

اب وال�شحفيين وكذا بين عامة النا�س. ولم يم�س وقت طويل  الجديد في التوا�شل مع الجمهور مكانة بين الكتَّ

حتى اعُتِبر التدوين بمثابة الأمل في انت�شار الحرية والديمقراطية. بيد اأن المدونين الإيرانيين يواجهون 

ن عليهم مواجهة اتهامات اأجهزة الأمن والرقابة  مع�شلة مزدوجة، فهم يلقون ت�شجيعا عالميا من جهة، ويتعيَّ

على الإنترنت من جهة اأخرى. فما هي المكانة التي يحتلها التدوين في اإيران في الوقت الحالي؟ 

 

    

اإلى اأين يتجه ف�شاء التدوين االإيراني؟

بين الترحيب العالمي وال�شغط الداخلي

PARISA TONEKABONI    پري�سا تنكابنى

من  يتجزاأ  ل  جزءا  الراهن  الوقت  في  الإنترنت  �ضبكة  اأ�ضبحت 

الحياة اليومية للعديد من الأ�ضخا�ص، حتى في اإيران، حيث يطلق 

عليها البع�ص ا�ضم „ال�ضبكة التي تعمل بالزيت“ وذلك على �ضبيل 

مجموعات  وفي  »الفي�ضبوك«  موقع  فعلى  بطئها.  من  ال�ضخرية 

على تطبيق »فايبر« تلتقي العائ�ت الإيرانية المتناثرة في �ضتى 

بقاع الأر�ص بذويها ويت�ضنى لها الطمئنان عليهم. ويقراأ الكثيرون 

الأخبار على موقع »تويتر«، ومنهم من يجد �ضريك اأو �ضريكة في 

غرف الدرد�ضة. وفي ذلك الف�ضاء الفترا�ضي ق�ضير الأجل بلغ 

اإيران. تبدو تلك الأعوام الأربعة ع�ضر  ال� 1٤ في  التدوين عامه 

وكاأنها قرن في ظل العالم الفترا�ضي. 

كانت المدونات الفار�ضية واحدة من الظواهر الأولى ل�ضبكة 

الإنترنت في اإيران. وهي لم تجذب اهتمام العديد من الإيرانيين 

ذلك  من  الرغم  وعلى  كذلك.  ال��دول��ي  والهتمام  بل  فح�ضب، 

جودة  تردِّي  عن  تتحدث  التي  الناقدة،  الأ�ضوات  فترة  منذ  تعلو 

في  ال�ضبب  ويُعزى  التدوين.  عالم  تدهور  وعن  بل  المحتويات، 

معظم الأحيان اإلى انت�ضار �ضبكات التوا�ضل الجتماعي من اأمثال 

الفي�ضبوك والتويتر. 

ف�شاء تدوين قاحل؟ 

دويت�ضه  لإذاعة  الفار�ضي  الموقع  ن�ضر   2٠1٤ مايو  اأيار/  في 

ال��م��دون��ات  ي��د  ��ِر  وِق�����ضَ ال��ب��وب��ز  „جائزة  ب��ع��ن��وان:  خ��ب��را  فيله 

فيله،  دويت�ضه  اإذاع���ة  م  تنظِّ  2٠٠5 ع��ام  منذ  الفار�ضية“. 

البوبز  م�ضابقة  ح��دود،  ب�  مرا�ضلون  مة  منظَّ مع  بالتعاون 

اإنها المرة الأولى منذ ع�ضرة   .(The BOBs) العالمية للمدونين 

من  ن�ضيبا  الفار�ضي  التدوين  لف�ضاء  فيها  يكون  ل  التي  اأع��وام 

الجوائز. اأ�ضار اأرا�ص اأبادبور، اأحد اأع�ضاء لجنة التحكيم بالق�ضم 

تراجع  اإلى  فيله  دويت�ضه  مع  في حديثه  الم�ضابقة،  من  الفار�ضي 

اأن  ويرى  الفار�ضية.  الإلكترونية  المدونات  الإبداعي في  الجانب 

ال�ضبب في ذلك يرجع اإلى الرقابة المنهجية على الإنترنت واإلى 

الأو�ضاع ال�ضيا�ضية والجتماعية وكذا اإلى �ضاأم ال�ضيا�ضية. 

فيه  اعتبرت  الذي  الوقت  في  هذا  ياأتي 

الرابعة  اللغة  الفار�ضية في عام 2٠٠٤  اللغة 

الأكثر �ضيوعا بين المدونات العالمية، وذلك 

وفقا لمدونة الإح�ضاء التابعة للمعهد الوطني 

بالوليات  الليبرالي  التعليم  في  للتكنولوجيا 

المتحدة. من ال�ضعب تقدير عدد المدونات 

عدد  اأن  عليه  المتفق  من  اأنه  اإل  الفار�ضية، 

من  المكتوبة  الة  الفعَّ الإلكترونية  المدونات 

قبل اإيرانيين قد و�ضل في عام 2٠٠٩ اإلى 7٠ 

األف مدونة. 

اأنقرة، اأبيات لل�ضاعر جمال ثريا:

تعرفين، في اأي مدينة حللت،

اإنها عا�ضمة الوحدة.

Photo: Achim Wagner
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وعلى الرغم من كون هذا العدد مثير ل�نتباه، اإل اأنه تنبغي 

الإ�ضارة في هذا ال�ضدد اإلى حقيقة بزوغ مدونات جديدة وخمول 

اأمر  الإلكترونية  المدونات  عدد  ارتفاع  فاإن  لذا  يوم.  كل  اأخرى 

ن�ضبي اإلى حد كبير، ول يمكن اتخاذه كمقيا�ص لتقييم جودة ف�ضاء 

مة. التدوين والمحتويات المقدَّ

وكذلك ل يجوز اإنكار النجاح الذي حققته المدونات الإلكترونية 

الفار�ضية في الما�ضي وتاأثيرها على الم�ضهد الإع�مي الإيراني 

اإلى  نتطرق  اأن  قبل  ولكن،  الإنترنت.  م�ضتخدمي  بين  و�ضعبيتها 

ال�ضوؤال  على  الإجابة  ينبغي  الراهن،  الوقت  في  ومكانته  و�ضعه 

�ضعبية  التدوين  اكت�ضب  لم  ال�ضدد:  هذا  في  نف�ضه  يطرح  الذي 

كبيرة بين الإيرانيين على هذا النحو المفاجئ؟ ل�إجابة على هذا 

ال�ضوؤال يتعيَّن علينا تناول تلك الظاهرة من مختلف الأبعاد وكذا 

تطورها خ�ل الأعوام الما�ضية والأو�ضاع ال�ضيا�ضية والجتماعية 

ال�ضائدة في هذه الب�د. ويمكننا �ضياغة ال�ضوؤال على هذا النحو 

اأي�ضا: فيم يختلف التدوين في اإيران عنه في البلدان الأخرى؟ 

نافذة على الحرية

دراخ�ضان  ال�ضاب ح�ضين  ال�ضحفي  ن�ضر  الإلكترونية  في مدونته 

في �ضبتمبر 2٠٠1 اإر�ضادات حول كيفية التدوين باللغة الفار�ضية. 

الفار�ضية  وفي غ�ضون �ضهرين ارتفع عدد المدونات الإلكترونية 

مع  الجديدة  الظاهرة  تلك  و�ضميت  مدونة.   2٠٠ من  اأكثر  اإل��ى 

الوقت »ويب�ج�ضتان« وذاع �ضيتها بين النا�ص. 

اإ�ضرائيل  ال�ضرق الأو�ضط بعد  اإيران الدولة الأولى في  كانت 

الت�ضعينيات.  اإبان  الإنترنت  �ضبكة  على  الدخول  لها  ت�ضنى  التي 

اأعداد م�ضتخدمي الإنترنت في نهاية الت�ضعينيات على  وارتفعت 

ممن  الإيرانيين  ال�ضباب  من  للعديد  ت�ضنى  حيث  مطرد.  نحو 

ح�ضلوا على تعليم عال ال�ضتفادة من تلك التكنولوجيا الجديدة. 

في الوقت نف�ضه ظهرت برامج مجانية جديدة في ال�ضوق، كان لها 

دور في ت�ضهيل عملية التدوين لل�ضغوفين بالكتابة. مما كان �ضببا 

في تحقيق الظروف المواتية. 

اإل اأن الأو�ضاع ال�ضيا�ضية التي �ضادت في اإيران كان لها دور 

اإي��ران  في  التدوين  ب��داأ  فقد  المدونات.  نمو  تحفيز  في  خا�ص 

بالتزامن مع احتدام �ضراع ال�ضلطة بين المحافظين والإ�ض�حيين 

داخل المنظومة ال�ضيا�ضية. وبعد اأن تمتَّعت ال�ضحافة بحرية ن�ضبية 

ال�ضيا�ضي  المجال  الت�ضعينيات، اجتاحت  اأواخر  لفترة وجيزة في 

موجة عنيفة من الرقابة والقمع. حيث ُحِظَرت �ضحف الإ�ض�حيين 

وُقِمَع ال�ضحفيون المناه�ضون للنظام من قبل اأجهزة الأمن. 

ال�ضاحة  الإنترنت  �ضبكة  اأ�ضبحت  الظروف  تلك  ظل  وف��ي 

رت للكتَّاب اإمكانية  الوحيدة الحرة وغير الخا�ضعة للرقابة التي وفَّ

ن�ضر اآرائهم الناقدة حول ال�ضيا�ضة والمجتمع في اإيران. و�ضرعان 

ما اأدركوا اأنه قد ُفِتَحت لهم نافذة عبر �ضبكة الإنترنت بعد عدة 

�ضنوات . واأ�ضبح باإمكانهم تقديم ن�ضو�ضهم للجمهور دون الحاجة 

اإلى التغلب على العقبة المتمثِّلة في الرقابة. 

تعني  ل  الفترا�ضي  العالم  في  ال�ضائدة  الحرية  تلك  اأن  اإل 

التغا�ضي عن مخاطر الواقع ال�ضيا�ضي. وهو ال�ضبب وراء اتخاذ 

الرغم  كتاباتهم. على  م�ضتعارة في  اأ�ضماء  المدونين  العديد من 

والكتاب  ال�ضحفيين  م�ضاهير  م��ن  العظمى  الغالبية  اأن  م��ن 

باأ�ضمائهم  م�ضاهماتهم  ين�ضرون  لزالوا  ال�ضيا�ضيين  والنا�ضطين 

الحقيقية. 

من  تن�ضاأ  التي  والجمهور،  الكاتب  بين  المتبادلة  الع�قة  اإن 

خ�ل خا�ضية »التعليق« على المدونة، تعد خا�ضية اأخرى يتميِّز بها 

فن الكتابة على �ضبكة الإنترنت. فالعديد من الكتَّاب وال�ضحفيين 

ي�ضتغلون هذا الف�ضاء في تبادل الآراء وفي الحوار. اإذ ت�ضت�ضيف 

والقراء  المدونين  ت�ضغل  التي  المناق�ضات  من  العديد  المدونات 

حيوية  من  وتعزز  الأح��ي��ان  بع�ص  في  طويلة  اأ�ضابيع  م��دى  على 

وجاذبية المدونات الإلكترونية. ات�ضع طيف الموا�ضيع المناق�ضة 

ومناه�ضة  الحياة  في  والحق  الإن�ضان  كحقوق  ق�ضايا  لي�ضمل 

والبيئة  ال�ضيا�ضي  والف�ضاد  المراأة  �ضد  والتمييز  الإع��دام  عقوبة 

والمو�ضيقى والأدب. 

 الف�شاء الإلكتروني هو مراآة للمجتمع

تعك�ص المدونات الفار�ضية ق�ضايا �ضيا�ضية واجتماعية في المقام 

الأول، وهذا يرجع اإلى اأحادية منظور الإع�م الحكومي في اإيران 

المهيمنة  ل�إيديولوجية  المعار�ضة  ل�آراء  مكان  واإلى عدم وجود 

و�ضيلة  النا�ص  اختلق  المنطلق  ومن هذا  الإع���م.  ذلك  كنف  في 

مطالبهم  تتناول  و�ضيلة  الخا�ضة؛  ورغباتهم  اآمالهم  مع  تتنا�ضب 

وتكون بمثابة �ضوتهم. 

كذلك  ال�ضخ�ضية  الن�ضو�ص  اأن  ن���ح��ظ  اأخ���رى  جهة  م��ن 

الق�ضايا  اأولوية  واإن كانت  التدوين، حتى  اأهمية في ف�ضاء  تحتَّل 

ال�ضيا�ضية في المدونات اأمرا مفهوما، وذلك لأن المدونين لي�ضوا 

ال�ضيا�ضيين فح�ضب. فالعديد  والنا�ضطين  ال�ضحفيين  جميعا من 

عن  للتعبير  التكنولوجيا  تلك  ي�ضتغلون  العاديين  المواطنين  من 

م�ضاعرهم ورغباتهم وتطلعاتهم. 

مدونة  كلمة  فيه  كانت  الذي  الوقت  في  عديدة،  اأع��وام  قبل 

»اليوميات  ا�ضتُخِدم م�ضطلح  للكثيرين،  بالن�ضبة  تزال مجهولة  ل 

اأوائل واأب�ضط التعريفات لتلك الظاهرة.  الإلكترونية« كواحد من 

التقنية  لتلك  والأب�ضط  الأول  ال�ضتخدام  الم�ضطلح  هذا  ح  يو�ضِّ

اليومية  الكتَّاب في حياتهم  الحديثة: ويتمثل في كتابة ما ي�ضغل 

لهوؤلء  اليومية  الن�ضو�ص  تعك�ص  وبالتالي  قلوبهم.  في  يكمن  وما 

الأ�ضخا�ص العاديون �ضورة متمايزة ومعقدة للمجتمع. 

 ذلك المجتمع الذي تتدخل الدولة في اأكثر مجالته الحياتية 

الهيمنة على كل �ضيء، بداية من نوع  اإلى  حميمية. حيث ت�ضعى 

الم�ب�ص وع�قات المواطنين الجتماعية وو�ضول اإلى المو�ضيقى 

اأن مجرد  المواطنين  العديد من  راأى  الخلفية  اإزاء هذه  والأدب. 

ح�ضولهم على فر�ضة للتعبير عن م�ضاعرهم وعن روؤيتهم للحياة، 

يعد بمثابة خطوة كبيرة. خطوة في طريقهم للتعرف على اأنف�ضهم، 
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عما  النظر  بغ�ص  طبيعتهم  على  البقاء  وفي  ذاتهم  على  والعثور 

يريده المجتمع اأو الدولة اأو الأ�ضرة منهم. 

 المدونات وتحطيم التقاليد  

من اأنا وماذا اأريد؟ لقد احتَّل هذا الت�ضاوؤل اأهمية كبيرة ل�ضيما 

مجتمع  من  مراقبة  محل  الإي��ران��ي��ات  فالن�ضاء  ال�ضيدات.  بين 

تقليدي ذو معايير اأخ�قية مت�ضددة اأكثر من الرجال بكثير. ول 

عليهن  ويتعين  بل  فح�ضب،  الب�د  قوانين  في  التمييز  يطالهن 

اللواتي  الن�ضاء  اإن  التنميط الجن�ضاني.  الكفاح يوميا �ضد  كذلك 

وي�ضعين  والأم  للزوجة  التقليدية  الأدوار  في  هويتهن  ي��رون  ل 

يتعر�ضن  من  الخ�ضو�ص  وجه  على  هن  م�ضتقلة،  هوية  لتحقيق 

لعدم الم�ضاواة والتمييز. 

وفي ظل هذه الأو�ضاع وجدت الن�ضاء في ف�ضاء التدوين �ضاحة 

الجتماعية.  المحظورات  وعن  المعلنة  غير  الأمور  للتحدُّث عن 

للمراأة  التقليدية  المثالية  ال�ضورة  ويتحدين من خ�ل ن�ضو�ضهن 

الجن�ضانية  النمطية  ال�ضور  ظل  في  الدولة.  قبل  من  والمرجوة 

يمكن  الذي  الوحيد  الحياة  نمط  هو  الزواج  كان  �ضابقا  ال�ضائدة 

ت�ضوره بالن�ضبة للمراأة. اأما الآن فقد اأ�ضبحت العديد من الن�ضاء 

يكتبن بكل �ضراحة حول ع�قاتهن الغرامية والجن�ضية المختلفة. 

واإن كان الط�ق قد اعتبر بمثابة و�ضمة عار على المطلقات في 

عن  كتاباتهن  في  يتحدثن  اأ�ضبحن  الآن  المطلقات  فاإن  ال�ضابق، 

حياتهن الحرة الجديدة ويعبِّرن عن حالهن بر�ضا وعن كونهن قد 

عثرن على اأنف�ضهن مرة اأخرى. 

من جهة اأخرى نجد اأن الُمَدِونات الإيرانيات في الخارج لهن 

الإيرانيين  مع  والمعلومات  الآراء  وتبادل  التوا�ضل  في  بارز  دور 

لكونهن  اآخ��ر  منظور  من  يكتبن  فهن  الداخل.  في  والإيرانيات 

من  وت��ح��ررن  الهجرة  خ���ل  م��ن  مختلفة  خ��ب��رات  اكت�ضبن  ق��د 

تلك  وعاميَّة  ب�ضاطة  من  الرغم  وعلى  الخانقة.  التقاليد  دائ��رة 

الن�ضو�ص في اأغلب الأحيان، اإل اأنها موؤثرة. فبع�ضهن يكتبن عن 

ع�قة  بدء  في  �ضعوبات  من  يجدنه  عما  اأو  انف�ضالهن  تجارب 

جديدة. والبع�ص الآخر يكتبن عن تجربة الأمومة اأو عن التمييز 

�ضراعاتهن  اخت�ف  لعدم  ونظرا  العمل.  مكان  في  الجن�ضي 

وم�ضاعرهن ال�ضخ�ضية كثيرا عن الن�ضاء اللواتي يع�ضن في اإيران، 

التوا�ضل  النوع من  اأي�ضا. وهذا  اإيران  فاإن جمهورهن يتمثل في 

ال�ضبكي يعك�ص ت��ضي الحدود والم�ضافات في العالم الفترا�ضي 

على نحو وا�ضح. 

المحظورات  تحطيم  اإلى  الإلكترونية  المدونات  اتجاه  اأن  اإل 

ل يعني اأن راأي الأغلبية المجتمعية قد تغيَّر. فهي خطوة �ضغيرة 

المجتمع، ولكنها في  لفئة معينة فقط من  اأهمية  فح�ضب، تمثل 

جميع الأحوال خطوة. فالق�ضايا التي لم يتم التطرق اإليها اإل في 

اإطار حوارات الن�ضاء الخا�ضة، يُعبَّر عنها الآن على الأرجح اأمام 

جمهور عالمي. 

قمع وترهيب المدونين 

في �ضنوات التدوين الأولى نظر الكثيرون اإلى الأحاديث والنقا�ضات 

بالأمل  ومفعمة  تفاوؤلية  نظرة  المدونات  �ضاحات  على  الدائرة 

الظاهرة  وراأوا  للديمقراطية“. حيث  „ممار�ضة  بمثابة  واعتبروها 

مع  الإيرانيين  تجارب  فبعد  ال��راأي.  نحو حرية  الجديدة كخطوة 

فجاأة  الفر�ضة  لهم  �ضنحت  طويلة،  لأعوام  امتدت  والتي  الرقابة 

للتعبير عن اآرائهم واأفكارهم في ف�ضاء حر. اإل اأن تلك الحرية لم 

تدم طوي�. 

فاإيران هي اأول دولة على م�ضتوى العالم اعتقلت مدونا ب�ضبب 

م�ضاهماته التدوينية. حدث هذا في عام 2٠٠٣ مع ال�ضحفي �ضينا 

مطالبي والذي غادر الب�د بعدها باأ�ضهر قليلة. ومنذ ذك الحين 

لِقَي القب�ص على العديد من المدونين اأو ا�ضطروا لطلب اللجوء 
ُ
اأ

اأم�ضوا  من  وهناك  وقمع.  تهديدات  من  تلقونه  لما  الخارج  اإلى 

حياتهم في ال�ضجون الإيرانية. 

لإ�ضعاف  الإنترنت م�ضدرا  �ضبكة  ترى في  الإيرانية  فالدولة 

التدفق  على  ل�ضيطرتها  وفقدانا  الإع����م  لو�ضائل  احتكارها 

الحرة  الإنترنت  �ضبكة  ال��دول��ة  رج��ال  يعتبر  ول��ذا  المعلوماتي. 

بمثابة تهديد لم�ضالحهم ولم�ضتقبل النظام ال�ضيا�ضي في اإيران. 

الحكومية  غير  والمنظمات  النقدية  الإع�م  و�ضائل  ت�ضعى  بينما 

والنا�ضطين على �ضبكة الإنترنت اإلى اإعطاء �ضوت لوجهات النظر 

وثقافية،  اجتماعية  تغييرات  اإحداث  بهدف  �ضة  والمهمَّ المتباينة 

لذلك  حد  و�ضع  على  �ضنوات  منذ  للغاية  حري�ضة  الدولة  نجد 

التدفق المعلوماتي الحر والحول دون تلك التطورات المجتمعية 

المدنية. 

�ضاملة  تدابير  الإيرانية  الدولة  اتخذت  �ضنوات  مدى  فعلى 

على  والتعبير  ال���راأي  حرية  لقمع  معقد  رقابي  نظام  وو�ضعت 

�ضبكة الإنترنت. وفي اإطار تلك الرقابة المنهجية فر�ضت الدولة 

توفر  التي  ال�ضركات  الإنترنت وعلى  قواعد �ضارمة على مقاهي 

والمدونات  المواقع  وح��ذف  اإغ���ق  عن  ف�ض�  الإنترنت  خدمة 

اإلى  اإ�ضافة  عليها،  اإلكترونية  و�ضن هجمات  فيها  المرغوب  غير 

تجريم وت�ضويه �ضورة الإنترنت واإبطاء �ضرعته وكذا قمع وترهيب 

م�ضتخدميه. 

وعلى الرغم من اأن العديد من م�ضتخدمي الإنترنت في اإيران 

التوا�ضل  و�ضبكات  الإنترنت  مواقع  اإل��ى  الو�ضول  في  ينجحون 

القيود  تلك  اأن  اإل  الوكيلة،  الخدمات  عبر  المغلقة  الجتماعي 

ل بع�ص الخطورة على  المفرو�ضة تعيق ا�ضتخدام الإنترنت وت�ضكِّ

الم�ضتخدمين. حيث اأنه وفقا للقانون الإيراني يقع ا�ضتخدام ون�ضر 

الخدمات الوكيلة تحت طائلة جرائم الإنترنت. 

اأ�ضكال مختلفة: ما  الإيرانيين  المدونين  الرقابة على  وتتخذ 

عن  ف�ض�  الإلكترونية.  المدونات  واإغ���ق  واعتقال  تهديد  بين 

حذف كافة محتويات مدوناتهم، وهي تجربة مريرة طالت العديد 

من المدونين ل�ضيما في �ضنوات التدوين الأولى. اإذ ا�ضطر مقدمو 

بع�ص  محتويات  ح��ذف  اإل��ى  الإيرانيين  من  التدوين  برمجيات 
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المدونات النقدية ب�ضغط من ال�ضلطات الق�ضائية. مما يعني اأن 

على  �ضنوات  عكفوا  التي  ن�ضو�ضهم  المدونين  من  العديد  يفقد 

كتابتها. حتى اأن بع�ضهم قارن م�ضاعره بم�ضاعر الأم التي فقدت 

طفلها. 

�شيوع �شبكات التوا�شل الجتماعي: ينبغي اأن تنت�شر في 

كل مكان! 

مع انت�ضار الإنترنت و�ضبكات التوا�ضل الجتماعي مثل الفي�ضبوك 

وغوغل ب��ص وتويتر ومع ظهور الهواتف الذكية والتطبيقات مثل 

فايبر ووات�ص اآب، اأ�ضبح العديد من الم�ضتخدمين ي�ضتثمرون الكثير 

من اأوقاتهم ومجهوداتهم في هذا المجال. بعبارة اأخرى، لقد تجزاأ 

الف�ضاء الفترا�ضي مع ارتفاع اأعداد �ضبكات التوا�ضل الجتماعي 

المتوفرة. لقد تمركزت مناق�ضات واأحاديث م�ضتخدمي الإنترنت 

اأ�ضبحت  فقد  الآن  اأما  الإلكترونية،  المدونات  في  الما�ضي  في 

متناثرة على �ضتى ال�ضبكات. 

وعلى الرغم من اأنه قد ت�ضنى للمدونين ن�ضر م�ضاهماتهم على 

�ضبكات مختلفة، اإل اأنه تعين عليهم من جهة اأخرى ا�ضتثمار الكثير 

من الوقت والمجهود في هذه ال�ضبكات لتحقيق النجاح وللحفاظ 

في  ا�ضتثمارهما  الأف�ضل  من  كان  ومجهود  وقت  على جمهورهم 

ابتكار محتويات عالية الجودة. 

واإن تلك الم�ضاركة الفعالة والمتزامنة في العديد من ال�ضبكات 

من �ضاأنها اأن تكون مرهقة وم�ضيعة للوقت. فاإن ذلك التوازن بين 

الم�ضاركة الفعالة في �ضبكات التوا�ضل الجتماعي واإنتاج محتويات 

عالية الجودة لم تتمكن من تحقيقه �ضوى قلة من النا�ضطين على 

�ضبكة الإنترنت في اإيران. ومن الوا�ضح تماما اأن ما يتم ا�ضتثماره 

من وقت ومجهود في �ضبكات التوا�ضل الجتماعي اأكبر بكثير من 

ذلك الم�ضتثمر في اإنتاج محتويات فار�ضية. 

الكثير من المدونين المعروفين ممن كانوا قبل ع�ضرة اأعوام 

ثون مدوناتهم بم�ضاهمات جديدة مرة اأ�ضبوعيا في المتو�ضط،  يحدِّ

من  والعديد  فقط.  اأ�ضهر  ب�ضعة  ك��ل  اإليها  يلتفتون  اأ�ضبحوا 

الفي�ضبوك ويعتقدون  المدونين الآخرين ين�ضرون ن�ضو�ضهم على 

اأنهم يقتربون بذلك من الجمهور اأكثر. 

بموهبة  الع��ت��راف  ينبغي  التغييرات  تلك  ك��ل  م��ن  بالرغم 

المدونين وبنجاحهم. فقد نجحوا في رفع اأ�ضواتهم وتغيير الف�ضاء 

الإع�مي المنغلق. اإل اأن توقعات المراقبين للم�ضهد كانت متفائلة 

اأكثر من ال�زم، اأولئك الذين تاقوا في �ضنوات الإنترنت والتدوين 

الأولى اإلى روؤية الديمقراطية على الأبواب. 

نظرة واقعية بدل من تفاوؤلية 

اإن تلك التقييمات التفاوؤلية قد اأغفلت بع�ص النقاط. فينبغي في 

وغيرها  الإلكترونية  المدونات  تاأثير  مدى  اإلى  التطرق  البداية 

نف�ضه  يطرح  الذي  والت�ضاوؤل  الجتماعي.  التوا�ضل  �ضبكات  من 

في هذا ال�ضدد هو: من هم م�ضتخدمي الإنترنت وما هي ن�ضبة 

في  الإنترنت؟  �ضبكة  على  الدخول  لها  يت�ضنى  التي  المواطنين 

�ضنوات الإنترنت الأولى في اإيران اقت�ضرت تلك التكنولوجيا على 

مقارنة  التكلفة  عالية  كونها  على  الكبرى فح�ضب، ع�وة  المدن 

بمتو�ضط دخل ال�ضكان. بل اإن اإمكانية امت�ك كمبيوتر �ضخ�ضي 

ووفقا  العليا.  المتو�ضطة  الطبقة  اأو  العليا  للطبقة  فقط  ت�ضنت 

المواطنين  ن�ضبة  تزد  لم   2٠٠٨ عام  اأجريت  التي  ل�إح�ضاءات 

بالمائة من  الإنترنت عن ٣5  �ضبكة  الدخول على  القادرين على 

فيما  ارتفعت  الن�ضبة  تلك  اأن  من  الرغم  وعلى  ال�ضكان.  مجموع 

بعد لت�ضل في عام 2٠1٣ اإلى 6٠ بالمائة واأنها توا�ضل الرتفاع، 

اأنه ينبغي الأخذ في العتبار اأن م�ضتخدمي الإنترنت لي�ضوا  اإل 

ين  المهتمِّ من  بال�ضرورة  لي�ضوا  واأن��ه��م  النا�ضطين  من  جميعا 

بالق�ضايا ال�ضيا�ضية والجتماعية. 

التفاوؤلي  التقييم  ذلك  عنها  اأغفل  التي  الأخ��رى  النقطة  اأما 

اإمكانات  حول  واقعية  نظرة  تكوين  �ضرورة  في  فتتمثل  للم�ضهد 

يمكن  التكنولوجيا  فتلك  تكنولوجيا.  باعتبارها  الإنترنت  �ضبكة 

مثلما  تماما  النظام  اإيديولوجية  ن�ضر  في  اأي�ضا  ا�ضتخدامها 

بعد  وحتى  الإي��ران��ي.  النظام  معار�ضي  قبل  من  ك��اأداة  ت�ضتخدم 

اإيران، يتطلَّع العديد من  مرور �ضنوات على انت�ضار الإنترنت في 

و�ضمة مميزة  ثوريا  باعتباره عم�  التدوين  اإلى  الم�ضهد  مراقبي 

للحركات الديمقراطية. اإنها نظرة تبدو مبالغا فيها اإلى حد كبير. 

المجال  اإلى هذا  بفعالية  ان�ضم  قد  الإيراني  النظام  لكون  وذلك 

منذ �ضنوات ولعمله على تاأهيل الجماعات الموؤيدة له، من اأمثال 

العالم  في  الم�ضاركة  وعلى  التدوين  على  البا�ضيج،  ميلي�ضيات 

الفترا�ضي في مراكز خا�ضة.

فالف�ضاء الإع�مي المنغلق في اإيران من ناحية و�ضهولة الن�ضر 

على الإنترنت من ناحية اأخرى اأدوا اإلى تطور الف�ضاء الفترا�ضي 

ي ل ي�ضير بال�ضرورة اإلى  على نحو �ضريع. واإن هذا التطور الكمِّ

تطور جودة المحتويات اأي�ضا اأو اإلى ن�ضاأة محتويات جديدة اأكثر 

اإبداعا. ربما يكون ل��ضتخدام الواعي ل�إنترنت دور اأكثر اأهمية 

ال�ضتفادة  لهم  يت�ضنى  فالم�ضتخدمون ل  ال�ضدد،  بكثير في هذا 

من  اإليها  التطلع  عبر  اإل  مجد  نحو  على  التكنولوجيا  تلك  من 

منظور واقعي. اإذ اأن القت�ضار على ن�ضر المعلومات والأخبار في 

المدونات وعلى �ضبكات التوا�ضل الجتماعي لن يوؤدي اإلى اإحداث 

يتطلب  التغيير  فاإحداث  وثقافية.  واجتماعية  �ضيا�ضية  تغييرات 

ها ومكثَّفا.  عم� موجَّ

في  تقيم  اإيرانية  جذور  ذات  األمانية  و�ضحفية  كاتبة  پري�سا تنكابني      

مدينة دوي�ضبورغ.

.................................................................................................

ترجمة: هبة �ضلبي
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I اأ�شبحت الكتابة في اإيران اأمرا م�شتحيال تقريبا، وبات التاريخ 

الإيراني حافال با�شطهاد الكّتاب وت�شفيتهم. ومع ذلك فاإن اإيران 

ترغب في اأن تكون �شيف ال�شرف على معر�س فرانكفورت الدولي 

للكتاب في عام األفين وثمانية ع�شر. يعر�س اأحد الكّتاب الإيرانيين 

المعروفين في الوقت الحا�شر راأيه هنا حول هذه الق�شية.

    

الكتابة ك�شاأن خطير

و�شع الكّتاب في اإيران

AMIR HASSAN CHEHELTAN    اأمير ح�شن چهل تن

الكّتاب  واجهت  التي  المحن  بع�ص  على  نظرة  اإلقاء  من  لبّد 

الإيرانيين في العقود الث�ثة الما�ضية لتو�ضيح حجم ال�ضطهاد 

يعانون منه. فقد اعتقل اأحد ال�ضعراء في ليلة زفافه و�ضلّم اإلى 

المدينة  طرف  في  مرموق  مترجم  على  وُعثر  الإع��دام.  فرقة 

لقلب  فا�ضلة  موؤامرة  ودّب��رت  حقن.  اآث��ار  �ضاعده  على  وبانت 

اإلى  في طريقهم  كانوا  كاتبا  وع�ضرين  واحدا  تقّل  كانت  حافلة 

فّعالية ثقافية في بلد مجاور في هّوة �ضحيقة. واختطف كاتب 

اإحدى  ال�ضوق ورميت جثته بعد �ضاعة في  اإلى  كان في طريقه 

�ضاأنا  اأ�ضحت  فالكتابة  نعم،  تطول.  والقائمة  المدينة.  �ضواحي 

الكتابة  مجال  في  يعملون  الذين  جميع  بذلك  ويعلم  خطيرا، 

ببلدي.

الإيراني  الكاتب  ف��اإّن  للمنطق،  المخالف  المناخ  هذا  وفي   

يعاقب نف�ضه ب�ضبب كتابته ويعمل على تدمير ذاته. واأ�ضبح البع�ص 

مدمنين على المخدرات وذهب البع�ص الآخر اإلى المنفى، الأمر 

الذين  اأولئك  اأّم��ا  ال��ذات��ي.  التدمير  على  بالطبع  ي�ضاعد  ال��ذي 

يف�ضلون البقاء فاإّن عليهم الخ�ضوع اإلى رقابة �ضارمة.

اإيران  في  اأ�ض�ضت  وزارة  هناك  كالتالي:  هي  الأم��ر  وحقيقة 

ينتج  وما  الكّتاب  يكتب  ما  مراقبة  على  الرئي�ضية  مهمتها  تقوم 

ال�ضينمائيون وما ينجز الر�ّضامون والفّنانون عموما.

التربية عبر الرقابة

ل ي�ضمح بن�ضر اأي ن�ّص في اإيران اإل بعد موافقة م�ضبقة من قبل 

ال�ضلطات المعنية. وت�ضلّط الأنظار على الرواية الفار�ضية بالأخ�ص 

الروايات  موؤلفّي  الرقابة  ورّب��ت  الأخ��رى.  الأدبية  الأجنا�ص  دون 

الإيرانيين على الكتابة في الأماكن المغلقة داخل البيت فقط. ول 

ي�ضتطيع اأحد القتراب من النافذة والنظر اإلى ال�ضارع، كما لو اأّن 

لي�ص هناك �ضارع ول مدينة ول �ضجيج، بل لي�ص هناك وجود حّتى 

للجيران. ويقت�ضر م�ضمون الرواية على المطبخ وغرفة الجلو�ص، 

معر�ص الكتاب 

في طهران

Photo: 

Markus Kirchgessner

© Goethe-Institut
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النوم  وغرفة  والحّمام  للمرحا�ص  هناك حاجة  لي�ص  يقال،  فكما 

في بيت الرواية. ول يحّق للرواية اأن تتحدث عما يحدث في هذه 

الإيرانية عبارة عن  الرواية  النا�ص في  الدار. وحياة  الأجزاء من 

اأكذوبة كبرى وت�ضويه للحقيقة.

وفي الواقع كتب معظم الروائيين في القرن الما�ضي دائما عن 

الحياة ال�ضخ�ضية وع�قة النا�ص ببع�ضهم البع�ص ب�ضفتهم اأفرادا، 

لكّن الق�ضايا الب�ضيطة التي تتعلق بما نتناول من طعام وما نرتدي 

من م�ب�ص وما نقراأ من كتاب وما ن�ضمع من مو�ضيقى، تخ�ضع كلّها 

اإلى ت�ضريح حكومي موّجه. فكيف يمكن للمرء اأن يكتب عن الحياة 

الخا�ضة والع�قات ال�ضخ�ضية دون اأن يتحدث عن ع�قة النا�ص 

ب�ضلطة الدولة؟ بل كيف يمكن اأن ين�ضى ما يعي�ضه الآخرون اأثناء 

الكتابة، والق�ّضة كلّها مرتبطة بهذا الأمر؟ فعلى الكاتب اأن يقّم�ص 

يتناول  اأن  البديهي  ومن  الكتابة  اأثناء  دائما  الآخرين  �ضخ�ضيات 

اأزمانا واأماكن مختلفة.

 وهنا يطرح �ضوؤال حول حدود حرّية كتابة الرواية، ول�إجابة 

حرّية  تتجه  اأي��ن  اإل��ى  اآخ��ر:  �ضوؤال  طرح  يمكن  ال�ضوؤال  هذا  عن 

الخيال؟ ولماذا ل يكون النا�ص اأحرارا في تدوين ت�ضوراتهم وعالم 

م�ضاعرهم على الورق؟ فت�ضييق مجال الخيال غير المحدود يوؤدي 

اإلى ال�ضمت، وفي ال�ضمت تكمن جرثومة الموت. 

لقد �ضلبت الإجراءات الثقافية ال�ضيا�ضية الجمالية الأخ�قية 

من رواياتنا. وتّمت الم�ضاواة بين المعايير الأخ�قية في الرواية 

والحافلة،  والمتنزه  ال�ضارع  في  العام  للراأي  الأخ�قية  والمعايير 

يفر�ضون  الذين  واأولئك  كبرى.  وتمويه  ت�ضليل  مناورة  وذلك عبر 

الفار�ضي الك��ضيكي ولم يطلعوا  الرقابة لم يقروؤوا الأدب  علينا 

النبيذ  عن  مكان  كّل  في  يتحدث  الأدب  فهذا  ق��ّط.  روح��ه  على 

بع�ص  في  يو�ضف  النبي  ق�ّضة  وتقول  الرجال.  من  والمع�ضوقين 

باأن زليخة زوجة عزيز م�ضر كانت م�ضتلقية  الفار�ضية  الم�ضادر 

على الأر�ص عندما نادت على يو�ضف، فجل�ص بين �ضاقيها ومّد يده 

على زّنارها، اأو عندما جلب اإخوة يو�ضف غير الأ�ضقاء بنيامين اإلى 

يو�ضف، اأم�ضى يو�ضف وبنيامين الليل نائمين في فرا�ص واحد وكان 

يو�ضف يح�ضن بنيامين ويت�ضمم عطره. واإذا ما و�ضف كاتب اإيراني 

في روايته هذه الم�ضاهد في ظل الو�ضع الحالي اأو و�ضف مث� 

رج� ي�م�ص امراأة ف�ضترفع عليه دعوى ق�ضائية بتهمة الفجور، 

ثّم يحذف المقطع المعني من الن�ّص. والرقابة في اإيران تعني اأّن 

الأعمال الأدبية المهمة والبالغة الدللة بالذات تخ�ضع ب�ضّدة لهذه 

الرقابة كلّما اقتربت من حقيقة الحياة.

 واإلى جانب الأدب الذي خ�ضته الرقابة وحّيدته هناك اأدب 

في  يقف  ال��ذي  الأيديولوجي  الأدب  وهو  بتحم�ص،  ي�ضجع  اآخ��ر 

خدمة اأهداف الدولة، وهو ل يجد متلقيا في اأّي مكان. وهناك 

تنتج  التي  الموؤ�ض�ضات  اإن�ضاء  على  تنفق  طائلة  اأموال  الواقع  في 

هذا الأدب، لكّنها ل تجتذب على الأغلب اإل اأولئك النا�ص الخالين 

وعندما  معتبرين.  كّتاب  باأّنهم  ي�ضعرون  والذين  المواهب  من 

توّزع  كانت   1٩٨٤ و   1٩٨2 عامي  بين  الع�ضكرية  خدمتي  اأدي��ت 

على الجنود مجلة دعائية ت�ضدر اأ�ضبوعيا وكانت تمّول من رواتبنا 

بالطبع ول يقراأها اأحد وكّنا ن�ضتخدمها مفر�ضا للطعام.

ال�ضوء  ال�ضديد  الحادث  كما  اإي��ران  اأدب  الرقابة  �ضلّت  وقد   

مطلع  في  الإيرانيون  الكّتاب  ويعي�ص  الخ�ضوبة.  منه  وانتزعت 

القرن الواحد والع�ضرين حقبة �ضيقدم فيها ج�ل الدين الرومي، 

برمته،  العالم  رّبما في  اأو  اإيران،  اأكبر �ضاعر ك��ضيكي في  وهو 

�ضيقدم اإلى المحكمة بتهمة الف�ضق والفجور. 

النفوذ ال�شيا�شي يجعل كّل �شيء ممكنا

النفوذ ال�ضيا�ضي في اإيران هو كالمفتاح الذي يفتح جميع الأبواب، 

فيمكن ا�ضت�ف قر�ص كبير من الم�ضرف دون ت�ضديده، ويمكن اأن 

يت�ضّنم �ضخ�ص ما من�ضبا مهما دون اأن يكون موؤه� اأو م�ضتعدا له. 

ويمكن حتى الح�ضول على �ضهادة تخّرج من الجامعة دون زيارة 

موظفو  يعتقد  وح�ضبما  الخدع،  وبهذه  فيها.  الدرا�ضية  الحلقات 

روائيين  وخلق  جّيدة  رواي��ات  كتابة  يمكن  الثقافية،  ال�ضلطات 

مرموقين وت�ضويقهم عالميا. وتراهم يتحدثون عن اإقامة �ض�ت 

ر�ضل عام األفين واأربعة ع�ضر وفد ي�ضم 
ُ
بالعالم عن طريق الأدب. فاأ

رئي�ص  واأعطى  بفرانكفورت،  الكتاب  معر�ص  اإلى  �ضخ�ص  مائتي 

الجناح الإيراني في المعر�ص مقابلة �ضحفية بعد عودته اإلى اإيران 

بعنوان „ح�ضور وا�ضع في عالم الكتب الدولي“ �ضرح فيها ب�ضذاجة 

باأن ح�ضور اإيران في معر�ص الكتاب بفرانكفورت لم يكن على ما 

كاأداء  عقبة  باعتبارها  الرقابَة  واحدة  بكلمة  يذكر  اأن  دون  يرام، 

اأمام انت�ضار الأدب الإيراني المعا�ضر. ثّم اأدعى باأّنه اتفق مع مدير 

معر�ص الكتاب بفرانكفورت يورغن بو�ص على اأن تحّل اإيران �ضيف 

اأي�ضا  وذكر  ع�ضر.  وثمانية  األفين  عام  في  المعر�ص  على  �ضرف 

باأّنه تحدث مع الم�ضرفين على معار�ص دولية اأخرى وقدم طلبات 

للم�ضاركة في هذه المعار�ص.

 ح�ضور وا�ضع في عالم الكتب العالمي لكّن باأّي اأدب؟ اأبهذا 

الأدب الأيديولوجي، اأم بالأدب الخا�ضع للرقابة؟ نعم، بهذا الأدب 

الذي ل يقنع حّتى الجمهور الإيراني، لأّن هوؤلء القّراء متاأكدون 

من اأّن هذه الكتب خ�ضعت للرقابة وابتعدت كثيرا عن �ضياغتها 

الأ�ضلية. وهذا الو�ضع اأّدى بالتالي اإلى اأن معدل وقت القراءة لكّل 

�ضخ�ص في بلدنا اأ�ضبح ل يتجاوز الدقيقتين في اليوم الواحد.

 واإيران لم تطّبق قانون حماية الملكية ال�ضخ�ضية، ولم تن�ضم 

معر�ص  اإل��ى  تُدعى  اأن  تريد  فاإنها  ذلك  ومع  ب��رن،  معاهدة  اإل��ى 

الكتاب بفرانكفورت باعتبارها �ضيف �ضرف؟ بالتاأكيد اأّن من �ضاأن 

الطائ�ضة  للترجمات  حّد  و�ضع  برن  معاهدة  اإلى  اإي��ران  ان�ضمام 

للروايات الأجنبية. لكن كيف �ضيكون تاأثير ذلك على حرية انت�ضار 

الروايات الإيرانية وغيرها من الأعمال الأدبية؟ 

قبل ب�ضعة �ضهور دعت ال�ضفارة الألمانية في طهران مترجمة 

رواياتي اإلى زيارة اإيران، لكي نتحدث اأنا وهي عن ترجمة الروايات 

الفار�ضية اإلى اللغة الألمانية ونتناول المع�ض�ت التي تواجه ذلك 

عبر نقا�ص مع الجمهور. لكّن لم ي�ضع اأّي مركز ثقافي في طهران، 
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بهذه  خدمتنا  في  قاعته  الدولة،  اإ�ضراف  تحت  كلّها  تقع  والتي 

منزل  في  اأقمناها  الأم�ضية؟  اأقمنا  اأين  تعلمون  وهل  المنا�ضبة. 

الملحق الثقافي الألماني في طهران!

ولي�ص هناك اأّي كتاب لي اأو لكّتاب اآخرين في المكتبة الوطنية 

الإيرانية، على الرغم من اأّن المكتبة ملزمة ب�ضراء ن�ضخة من كّل 

كتاب ي�ضدر في اإيران.

اأحقيقة اأم دعاية؟ 

في الواقع �ضمحت لي ال�ضلطات الثقافية بن�ضر مجموعة ق�ض�ضية 

ن�ضرت  ت�ضّم ع�ضر ق�ض�ص،  التي  المجموعة  اأّن هذه  بيد  اأخيرا، 

ب�ضت ق�ض�ص فقط. وكنت قد حذفت اأربع ق�ض�ص قبل اأن اأقدم 

فر�ضة  اأّي  اآن��ذاك  اأر  لم  لأّنني  المعنية،  لل�ضلطات  المجموعة 

ال�ضادة  ق��ام  وبالمنا�ضبة  كاملة.  الن�ضو�ص  ن�ضر  على  للموافقة 

محتواها.  وتغيير  ال�ضّت  الق�ض�ص  ه��ذه  باخت�ضار  الموظفون 

المقاتل في  قبيل »حياة  الق�ض�ص عبارات من  فحذفت من هذه 

اأي  ال�ضبعينات،  فترة  تتناول  ق�ّضة  في  وهذا  الع�ضابات«،  حرب 

في هذا العقد الذي بلغت فيه حرب الع�ضابات ذروتها في اإيران. 

واقع  ن�ضتبدل  واأن  فعلنا،  وماذا  كّنا  اأين  نن�ضى  اأّن  تريد  فالرقابة 

حياتنا بالدعاية الم�ضتمرة لو�ضائل الإع�م الحكومية. 

ين�ضر  لي  جديد  كتاب  اأّول  هي  الق�ض�ضية  المجموعة  هذه 

في اإيران منذ 2٠٠5، على الرغم من اأّن اأربع روايات جديدة لي 

تُرجمت ونُ�ضرت في اللغة الألمانية والإنجليزية والنرويجية خ�ل 

الفار�ضية،  منها في  اأّي  تن�ضر  اأن  دون  الما�ضية،  الت�ضع  ال�ضنوات 

وهي اللغة التي كتبت بها هذه الروايات.  وقد �ضورت من ناحية 

التلفزيون  في  وعر�ضت  ذاتها  الفترة  اأثناء  ق�ض�ضي  اإحدى  ثانية 

الإيراني الر�ضمي، دون اأن يطلبوا موافقتي اأو يدفعوا لي مكافاأة 

مالية اأو حّتى اإب�غي بذلك. فالكاتب الم�ضتقل في اإيران متروك 

تحت رحمة ال�ضلطات ب� �ضند.

وحقوق الملكية ال�ضخ�ضية في التاأليف والن�ضر ل اأهمية لها 

اأعمال كاتب مثلي، ينّغ�ص على  اإيران. ول يقت�ضر ذلك على  في 

ال�ضلطات، بل ي�ضمل الموؤلفين الأجانب. فهم يفعلون بهذه الأعمال 

ما ي�ضاوؤون، فتمحى جميع الإيحاءات الجن�ضية، الإيرو�ضية، التي 

ت�ضّكل جزءا مهما من الرواية الحديثة. ويتعلّق ذلك بطبيعة التفاق 

بين موظفّي الدولة ومترجم العمل، وبما ي�ضمح لمق�ّص الرقيب في 

التوغل في لحم العمل الأدبي. والموؤلف الأجنبي ل يعلم في جميع 

الأحوال �ضيئا مما يحدث هناك. 

وبالنظر اإلى انعدام وجود الأحزاب الحّرة والم�ضتقلة اأو غيرها 

في  يقفون  والفّنانين  المثقفين  ف��اإّن  ال�ضيا�ضية،  التنظيمات  من 

ال�ضّف الأّول من المعار�ضة مجبرين، اأو اأّنهم قد األقي بهم عمليا 

في هذا الموقع. وفي ظّل هذه الظروف التي ل ي�ضتطيعون فيها 

ن�ضر اأفكارهم للتاأثير على مجرى الأحداث نرى الرقابة تقطع عنهم 

الطريق فجاأة وتحول دون ن�ضر اآرائهم. وتتعامل الرقابة مع الكتب 

وكاأّنها ت�ضع �ضحن ح�ضاء تحت المجهر بحثا عن الميكروبات. 

الكثير من الحقوقيين ينظرون اإلى ق�ضية فح�ص الكتب قبل 

اإ�ضدارها باعتبارها منافية للد�ضتور الإيراني. لكّن الد�ضتور في 

الأقوياء  م�ضالح  لتثبيت  اإل  الجّد  ماأخذ  غالبا  يوؤخذ  ل  اإي��ران 

الكلمات  اأّن  تقوم على فكرة  الرقابة  اأّن  الموؤّكد  المتنفذين. ومن 

الجتماع  علماء  معظم  اأّن  بيد  الحكومة.  لتغيير  القّوة  تمتلك 

بفعل  ال�ضقوط  من  الحكومات  تحمي  الكلمة  حرّية  باأّن  مقتنعون 

هناك  فلي�ص  ح��ّرة،  الكلمة  تكن  لم  واإذا  وال��ث��ورات.  النتفا�ضات 

معيار تختبر به الحكومة اإنجازاتها، فتتوقف الإ�ض�حات ثّم ينغلق 

المجتمع على نف�ضه �ضيئا ف�ضيئا. وبهذا المعنى فاإّن اأب�ضط عاقبة 

اإجبار  في  تكمن  كاف  نحو  على  �ضيئة  ذاتها  بحّد  وهذه  للرقابة 

وت�ضنع  النفاق  على  وت�ضّجع  ازدواجية  حياة  العي�ص  على  النا�ص 

للنا�ص وجهين متباينين.

نخب اأم ثقافة بوب؟

ال�ضيا�ضة الثقافية في اإيران نجحت على اأّي حال في اإق�ضاء نخب 

المجتمع على الدوام. فنرى اأّن حوالي مليون �ضخ�ص �ضاركوا في 

اإبعاد  وتم  الجميع،  باإعجاب  يحظى  كان  بوب  نجم  جنازة  ت�ضييع 

ر�ضالة  الثقافية  ال�ضلطات  فن�ضرت  المجتمع.  و�ضط  من  النخب 

تعزية في هذه المنا�ضبة، لكّن اإذا ما توّفي كاتب اأو فّنان م�ضتقل 

وهكذا  ال��وف��اة.  عن  ق�ضيرا  خبرا  الر�ضمي  التلفزيون  يبّث  ف� 

ف�ضح المجال وا�ضعا اأمام الم�ضارعين وم�ضاهير التلفزيون ونجوم 

على  الم�ضلطة  والرقابة  الإق�ضاء  �ضيا�ضية  بفعل  البوب  مو�ضيقى 

الكّتاب والفنانين.

الرقابة،  اإل��ى  بدورها  خ�ضعت  نف�ضها  الرقابة  كلمة  وحّتى   

قريب.  ولوقت  الم�ضطلح  هذا  تذكر  باأّن  جريدة  لأّي  ي�ضمح  فلم 

الخير  بين  »التفريق  تعني  عبارة  المخت�ضة  ال�ضلطات  وت�ضتخدم 

بين  يف�ضلون  اأ�ضخا�ص  هم  الرقابة  موظفّي  اأّن  وبمعنى  وال�ضر«، 

الخير وال�ضّر. ووجد م�ضطلح الرقابة طريقة اإلى و�ضائل الإع�م 

الحكومية بعدما تعّهد الرئي�ص ح�ضن روحاني في حملته النتخابية 

باإلغاء الرقابة، بيد اأّنه لم ينّفذ تعهده هذا حّتى الآن. وكذلك لم 

يتم العتراف بجمعية الكّتاب في اإيران، ومازال ن�ضاطها محظورا.

يكون  اأن  يتمنى  المرء  فاإّن  والرقابة  ال�ضمت  وبناء على جّو   

ل�إعراب  اجتمعوا  الذين  ال�ضحفيين  لمجموعة  ال�ضرطة  تفريق 

عن ت�ضامنهم مع �ضحايا الهجمات الإرهابية في باري�ص و�ضحايا 

هذه الماأ�ضاة ور�ضامّي الكاريكاتير في جريدة »�ضارلي اإبدو«، وفقا 

للتقارير ال�ضحفية، اأن يكون تفريقهم قد حدث بمح�ص ال�ضدفة. 

  اأمير ح�شن جهل تن   روائي اإيراني يقيم في طهران. و�ضت�ضدر في خريف 

2٠15 روايته »اأ�ضفهان« في دار ن�ضر C.H. Beck في ميونيخ، وروايته »الفجر 

الإيراني« في دار ن�ضر Kirchheim باألمانيا.

.................................................................................................

ترجمة: ح�ضين الموزاني
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I كيف يكتب الكاتب الأفغاني، وما الذي يدفعه للكتابة، 

ومن اأين ياأتيه الإلهام؟ بينما  تت�شابه اأحوال الكتاب في 

جميع اأرجاء العالم، تلعب م�شاكل  اأفغان�شتان دورا متميزا 

في ذهن الكاتب عندما يفّكر بالن�شر. تقي اأخالقي يقدم 

هنا نظرة تاأملية من داخل وجود الكاتب وخارجه.

    

اأن تكون كاتبًا ... اأفغانيًا

الكتابة هي ذاتها في كل مكان، ولي�س كذلك

TAQI AKHLAQI    تقي اأخالقي

عندما كنت طف� في �ضّن الخام�ضة اأو ال�ضاد�ضة كان لدي �ضديق 

ول  بانتظام.  يزورنا  وكان  بيتنا  جوار  اأهله  يقيم  مماثلة  �ضّن  في 

يمكن اأن ا�ضميه »زميلي في اللعب«، لأّننا لم نكن مهتمين باألعاب 

الأطفال. وكانت �ضداقتنا تقوم على الأحاديث والأح�م بالأزمان 

البعيدة. واأحيانا كّنا نق�ّص على بع�ضنا البع�ص اأفراحنا وهمومنا 

اأي�ضا. واأتذكر اأّنه اأظهر لي ذات يوم اآثار ال�ضرب الذي تلقاه من 

اأّمه وقال: „اليوم �ضاألت اأّمي لماذا اأنجبتيني اأ�ض�؟“ وقد روى لي 

مرارة  جعلت  البت�ضامة  هذه  لكّن  كالعادة،  مبت�ضما  الواقعة  هذه 

كلماته تزداد قّوة وتاأثيرا. 

لماذا ولدت؟

لم اأكن اأدركت بدّقة في ذلك الوقت اأو بعده ب�ضنوات المعنى 

لل�ضنوات  مراجعتي  ولعّل  الكلمات.  لتلك  والم�ضمر  الوا�ضح 

للمّرة  بداأت  جديد  من  ومعاي�ضتها  واكت�ضافها  وتاأملها  الما�ضية 

الأولى بعد اإنهاء المدر�ضة الثانوية، ومنها تلك الكلمات اأي�ضا التي 

قالها �ضديقي. فمّثلت لي عبارة „لماذا اأنجبتيني؟“، اأنا الذي كتبت 

اآنذاك اأّول ق�ّضة ق�ضيرة، �ضكوى مريرة وانتفا�ضة يائ�ضة لمخلوق 

على الخلق. وراأيت هنا ال�ضّك بالخلق والذي اأقيم عليه ال�ضوؤال: 

„هل ت�ضتحق الحياة كل ثمن؟“.

جعلت  الطفولي  عالمه  في  اأو�ضاعا  �ضهد  طفولتي  �ضديق 

ينه�ص  ال�ضّك  فاأخذ  نف�ضه.  الوجود  من  قيمة  اأكثر  ي�ضبح  العدم 

ما  ودائما  الكتابة.  على  قدرتي  و�ضّل  اأعواما طويلة  اأعماقي  في 

اأثناء هروبي، وبتلك  اأ�ضعتها  اأفكر بالق�ض�ص الق�ضيرة التي  كنت 

عليها  مار�ضت  والتي  طبعها  على  ق��ادرا  اأك��ن  لم  التي  الن�ضو�ص 

الرقابة بنف�ضي اأو �ضوهتها، وبال�ضخو�ص الذين كنت مذنبا بولدتهم 

التي ل تعد ول  الحياة ب�ضبب نواق�ضي  المبّكرة وباإعاقتهم مدى 

تح�ضى؛ فطرحت على نف�ضي �ضوؤال عما اإذا كان لهوؤلء الحّق في 

ال�ضكوى كذلك على الخلق وتقديمي اإلى المحكمة؟ وب� �ضّك اأّن 

تلك العبارات وال�ضور والأحداث كانت ت�ضتاأهل حياة اأف�ضل، حياة 

حرمت منها، ول�أ�ضف ال�ضديد! وبمرور الوقت تو�ضلت اإلى قناعة 

توفر  تفتر�ص  الخلق  في  الم�ضاركة  اأّن  وهي 

انغم�ضت  ثّم  اأ�ضكالها.  جميع  في  الم�ضوؤولية 

وكنت  المثالية.  الت�ضورات  ف��ي  بعد  فيما 

األ  اأو  اأدبي،  اأف�ضل عمل  م�ضمما على كتابة 

نواح  �ضّل  اإلى  اأدى  اأبدا. وهذا الدعاء  اأكتب 

عديدة في حياتي ل�ضنوات طويلة. لكّن الرغبة 

باأّن  الكتابة تغلّبت علّي مجددا، فاأدركت  في 

الكتابة كانت تمّثل نواة حياة اأخرى ل ع�قة 

كتابة  فوا�ضلت  المثالية.  الأح���م  بتلك  لها 

والنواق�ص،  الكمال  بعدم  الحافلة  الق�ض�ص 

ووجدت نف�ضي هذه المّرة اأواجه �ضوؤال اآخر 

هو : „لماذا اأكتب اأ�ض�؟“

في �ضوق الكتاب بكابول.

Photo: Ursula Neumann
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اأّول: لماذا اأكتب؟

الكّتاب  مبدئي. فمعظم  �ضوؤال  الكتابة هو  �ضبب  ال�ضوؤال عن 

يكتبون دون اأن يتوغلوا في اأعماقهم طيلة حياتهم ويطرحوا على 

اأنف�ضهم ال�ضوؤال بجدية و�ضراحة: لماذا يكتبون؟ والكّتاب يتمتعون 

بموهبة الب�ضيرة الثاقبة، فيراقبون بدّقة تطّور محيطهم وبيئتهم، 

والطبيعة  الكون  ويتاأملون  الأ�ضياء.  عمق  اإلى  النفاذ  فيحاولون 

عن  بهو�ص  باحثين  حّتى،  ودواخلهم  والحياة  والتاريخ  والمجتمع 

واأ�ضبابها.  الكتابة  دوافع  عن  ي�ضاألون  ل  لكّنهم  جديدة،  موا�ضيع 

وهم يعتبرون الكتابة اأمرا بديهيا، ويبدو لهم الحديث عن دوافع 

الكتابة �ضيئا م�ضحكا وفائ�ضا عن الحاجة. 

وكلّما قراأت مقابلة مع كاتب، توقعت طرح هذا ال�ضوؤال وكنت 

عن  عبارة  الآن  اإل��ى  الأجوبة  فكانت  عنه.  اإجابة  ل�ضماع  اأتلّهف 

هروب من هذا ال�ضوؤال عموما، ولم ت�ضتند اإلى فحوى ال�ضوؤال حّقا. 

اإلى نف�ضي تلك التي قدمها عتيق رحيمي  ومن الأجوبة المحببة 

موؤلف رواية »الحجر ال�ضبور« اإلى جريدة قبل اأعوام عديدة فقال 

„اإنني اأكتب لكي اأعرف لماذا اأنا اأكتب“. ووفقا لهذه ال�ضياغة فاإن 

دافع الكتابة يبقى مختبئا ول يمكن الو�ضول اإليه، ول ي�ضفر عن 

نف�ضه اإل اإثر بحث م�ضن وجهد خارق وعبر م�ضتوى من الوعي ل 

يتج�ّضد اإل من خ�ل زهد الكتابة وتق�ّضفها. والمثل الأخير الذي 

�ضهدته واحتفظت به فهو يتعلّق باإجابة كاتب اآخر من اأفغان�ضتان 

في مقابلة مع محّطة محلية؛ فعندما �ضاأله ال�ضحفي: لماذا تكتب؟ 

رّد عليه بالقول: واأنت لماذا تدّخن؟

بات  الكاتب  فاإن  منا�ضبة  اإجابة  اإعطاء  في  الإخفاق  وب�ضبب 

ال�ضاخر وغير  ال�ضوؤال  اإحراجه بهذا  ي�ضعر وكاأن هناك من يريد 

المتوقع. فالمقارنة بين الكتابة والتدخين والإجابة ب�ضوؤال م�ضاد 

هذه  اأّن  الحقيقة  وفي  �ضّك.  ب�  ذك��ّي  دفاعيا،  فعل  رّد  تمث�ن 

المقارنة ل تعجبني ب�ضكل خا�ص، لأّن تدّفق الكلمات اأمام الكاتب 

تمّثل دافعا اأقوى بكثير من تدّفق الدخان. لكن هل اأّن هذا ال�ضوؤال 

مخيف اإلى هذا الحّد؟ ولماذا؟ فالكّتاب وال�ضعراء يوؤمنون بالكتابة 

الموؤمنون  يتحّمل  ل  ودائ��م��ا  المنطق.  يجافي  ب��دوره  والإي��م��ان 

باأّن  يعلمون  وهم  بالغة.  ب�ضعوبة  اإل  والقناعات  بالثوابت  الطعن 

م�ضيرهم مرتبط بالكلمات واأّنهم يجب اأن يكتبوا، لكّنهم ل يعلمون 

اإّن هناك مي� متاأ�ض� في جوهر ذاتهم  لماذا يكتبون؛ فيقولون 

واأرواحهم يدفعهم للقيام بهذا الن�ضاط. وهناك من يرجع عملية 

القّوة  اإلى  اآخر يرجعها  الموهبة ال�ضتثنائية، وطرف  اإلى  الكتابة 

ح�ضب  يتعلّق  كلّه  والأم��ر  الب�ضرية.  النف�ص  في  الكامنة  الدفينة 

قناعتي ب�ضوؤال يتكرر واأجوبة متكررة دوما عن �ضوؤال يتملّ�ص من 

اأّي اإجابة نهائية قاطعة، �ضاأنه �ضاأن جميع الأ�ضئلة الجوهرية، وهو 

�ضوؤال لجميع الأزمان وعلى المرء اأن يتاآلف معه دون اأن يتعب منه. 

ثانيا: الرحلة الداخلية

عن  وبحثنا  الكتابة“  „لماذا  المبا�ضر  ال�ضوؤال  عن  تخلينا  ما  اإذا 

الأ�ضئلة  لنا  ف�ضتبدو  الخا�ضة  الداخلية  الرحلة  عبر  له  اإجابة 

تماما.  ب�ضيطة  الكتابة،  كيفية  ال�ضوؤال عن  الأخرى، ومن �ضمنها 

ومن المحتمل اأّن طرق الكتابة تت�ضابه اإلى حّد كبير اأو �ضغير مع 

الكّتاب المختلفين اأنف�ضهم، وهي ل تتجاوز عدد معلوم من الطرق 

والو�ضائل. فهناك في البدء حدث يوقظ فجاأة عاطفتهم الراقدة 

في  البداية  منذ  يقظة  العاطفة  هذه  تكون  اأن  اأو  اأعماقهم،  في 

حالت اأخرى. 

هذا الحدث الموقظ راأيته ذات يوم اأثناء قراءة ق�ّضة ق�ضيرة 

نهاية«. وتدور  بعنوان »حزن ب�  الرو�ضّي مك�ضيم غوركي  للكاتب 

اأحداث الق�ّضة في قبو وتتحدث عن مرحلة تثير ال�ضفقة من حياة 

�ضبّي و�ضيم وذكّي وم�ضلول ويعي�ص مع اأّمه الغانية والمدمنة على 

الكحول. فكان هذا الم�ضهد مكتوبا باأ�ضلوب موؤّثر ويهّز الم�ضاعر، 

لدرجة اأّنه غّير حياتي برمتها واإلى الأبد. فكنت اأحلم دائما بهذا 

القبو الرطب الذي يقبع فيه ال�ضبي المتلّهف والمحب ل��ضتط�ع. 

فكتبت ق�ضتي الق�ضيرة الأّولى بعنوان »الأ�ضواك« تحت تاأثير ق�ّضة 

يوما من حياة �ضبّي فطن  اأ�ضف  اأن  غوركي هذه، وحاولت فيها 

تعرفت عليه  الذي  ال�ضبّي  ذلك  المرعبة، وهو  والدته  يعي�ص مع 

منذ زمن بعيد، لكّنه غاب عّني اإلى الأبد؛ ذلك الفتى بالذات الذي 

علّمني للمّرة الأولى كيفية التمّرد على الحياة.

وبذلك تر�ّضخ �ضوؤال الحياة وجوهرها في كياني دائما واأبدا 

وبقي ماث� فيها اإلى يومنا هذا. فروؤية معاناة النا�ص والحيوانات 

وغيرها من الكائنات التي ت�ضتاأثر بجزء من الحياة ال�ضاملة تثير 

هذا  عّني  ين�ضرف  ول  والده�ضة،  التوتر  من  المزيد  نف�ضي  في 

والفتيان  الفتيات  اأرى  واأنا  طويلة  اأع��وام  فمنذ  قّط.  الإح�ضا�ص 

يجبرون  و�ضيوخا  �ضّبانا  واأعرف  ال�ضوارع،  في  يت�ضّولون  ال�ضغار 

كيف  ال�ضغار  الأطفال  من  واأ�ضمع  ال�ضاق،  العمل  ممار�ضة  على 

وكذلك  الج�ضدية  الع��ت��داءات  اأ�ضناف  ل�ضتى  يتعر�ضون  اأّنهم 

الن�ضاء، وهذا كلّه يدفعني اإلى تاأمله بنظرة جديدة. فاليوم هناك 

الكثير من المت�ضّولين والأطفال العاملين في �ضوارع كابول، اأكثر 

ووجوههم  فعيونهم  اأتذكر.  ح�ضبما  ال�ضابق  في  عليه  كانوا  مما 

تت�ضاءل: „لماذا اأتوا بنا اإلى الوجود؟ ففي حالة العدم كان و�ضعنا 

اأف�ضل بكثير“. فاأقول: „ممن ت�ضكون؟ فالحياة هي هكذا. ولم ياأت 

على  وكّل  يعانوا،  اأن  الجميع  على  توّجب  بل  برغبته،  اأحد  اإليها 

طريقته“. لكنني �ضعرت بالندم والرتياب، ثّم غرقت في حالة من 

اأّن  اأعلم! غير  ل  الحياة هكذا فع�؟  فهل  اليقين:  وعدم  العجز 

هذا ال�ضوؤال لم يتركني ب�ض�م. 

الفلبين،  عا�ضمة  ماني�،  في  �ضغيرة  فتاة  باأّن  موؤخرا  قراأت 

طرحت هذا ال�ضوؤال بال�ضبط على البابا فرن�ضي�ص، راأ�ص الكني�ضة 

الكاثوليكية؛ هناك حيث يترك الآباء اأطفالهم في ال�ضوارع ب�ضبب 

اأّنها  يبدو  والتي  ال�ضغيرة،  الفتاة  تلك  وحّتى  المالية.  ال�ضائقة 

ل�ضان  المتلهفتين عن  بعينيها  نطقت  الأطفال،  اأولئك  من  واحدة 

م�يين المت�ضّولين، نطقت بتلك ال�ضكوى التي تحدى بها �ضديق 

طفولتي والدته والتي و�ضفها غوركي ببراعة في ق�ضته األ وهي: 

„نحن  بالدموع:  عيناها  اغرورقت  وقد  الفتاة  واأ�ضافت  لماذا؟ 

الأطفال لم نرتكب مع�ضية، فلماذا نُعاقب بهذه الق�ضوة؟“ فاأجاب 

الحبر الأعظم بالقول: „اإنني ل اأعلم، ول اأحد يعلم �ضبب ذلك“.

فق�ّضة  داخلية،  رحلة  اإل��ى  ال�ضوؤال  هذا  اإي�ضاح  يحتاج  رّبما 

الحياة تقوم على تعامل الكاتب مع هذه الق�ضايا المفزعة واإدخال 
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قارئه في اأتون هذا ال�ضراع. ولكي نتعّرف على الحياة فعلينا اأن 

الآخرين  الكّتاب  من  وللكثير  لي  بالن�ضبة  والكتابة  عميقا.  نحفر 

تقوم على هذا الحفر في طريق الكت�ضاف الم�ضتمر لذاتي نف�ضها 

وذوات الآخرين، وعبر عملية بحث ل متناهية في حقل من الأ�ضئلة 

التي ل جواب لها. 

ثالثا: الو�شع في اأفغان�شتان

يكتبون  وهم  العالم  اأنحاء  واحدة في جميع  عائلة  الكّتاب  ي�ضّكل 

من  م�ضتمدة  ودوافع  مت�ضابهة  و�ضبل  وباأهداف  نف�ضها،  بالأدوات 

ب�ضخاء.  للجميع  معدة  مفتوحة  مائدة  ف��الأدب  نف�ضها؛  الحياة 

واآخر  اأفغان�ضتان  من  كاتب  بين  فرق  هناك  فلي�ص  المعنى  وبهذا 

تتحرك  حالما  تبداأ  فالكتابة  والغرب،  ال�ضرق  وبين  األمانيا،  من 

اأعماق الكاتب عبر تجربة موؤلمة. وبعد ذلك يم�ضي كّل في �ضبيله 

وتنف�ضل �ضبلهم عن بع�ضها البع�ص. وبمرور الوقت يهتم الكاتب 

باأ�ضلوبه الخا�ص وبموا�ضيعه الذاتية.

تترك  التي  وبلدنا وظروف حياتنا  اأهمية مدينتها  تبرز  وهنا 

فيه  يخلق  الذي  الوقت  وفي  للعالم.  ونظرتنا  اإدراكنا  على  اأثرها 

الموؤلف ق�ّضة و�ضخ�ضيات فاإّنه يروي معها ق�ّضة اأكبر، وهي ق�ّضته 

والتوق  الذاتية  بالرقابة  مليئة  الأفغاني  الكاتب  فن�ضو�ص  نف�ضه. 

اإلى الحرّية والقلق من الذهاب اإلى الفرا�ص جائعا والعي�ص باأمان، 

وهي مليئة بال�ضراعات والمحن بجميع اأ�ضكالها. ولهذا فاإّن هذه 

رّبما من وجهة نظر قارئ من  تبدو �ضاذجة و�ضطحية  الن�ضو�ص 

بلد اآخر. فالعمل الأدبي القادم من اأفغان�ضتان يعي�ص مثل موؤلفه 

في حالة �ضراع مع طبيعة الحياة والمتطلبات الأ�ضا�ضية للنا�ص. 

عن  متباعدة  جزر  في  نعي�ص  الكّتاب،  نحن  فاإننا،  المعنى  وبهذا 

بع�ضها البع�ص. والكّتاب الأفغان كانوا كتبة تقارير ونادبّي اأموات 

في عهد �ضلطة »طالبان« ثّم اأ�ضبحوا بعد ذلك موظفين ومتكّيفين 

مع الأو�ضاع. ويكمن التحدي الأكبر في فقدان الجمهور المحلّي 

العي�ص من  والفّنانون  الكّتاب  ي�ضتطيع  الكتاب. ول  �ضوق  وانعدام 

عملهم، وهم ل يتلقون الدعم من موؤ�ض�ضات الدولة. وبالطبع فاإن 

الكتابة تهبط في هذه الحالة اإلى م�ضتوى المهنة الثالثة، ولي�ص من 

اإلى م�ضتوى المهنة الرابعة حّتى؛ فت�ضبح مجرد  النادر اأن تهبط 

بكّل  في حجرته  الفّنان  اأو  الكاتب  معها  يتعامل  �ضخ�ضّية  ق�ضّية 

هدوء، دون اأن يهتم بها المجتمع، ولن تكون نا�ضجة ومزدهرة اأبدا. 

األعب  كنت  التي  الأول��ى  بالأّيام  يذّكرني  الداخلي  العالم  هذا 

�ضوى  اآن��ذاك  اأكن  فلم  اإعجابي.  تثير  كانت  التي  بالكلمات  فيها 

طفل يكتب كلمات ب� معنى، ويحتمل اأنني كنت اأ�ضعى اإلى كتابة 

ال�ضعر. فدونت تلك الكلمات بجهد بالغ على الورق الم�ضتعمل ثّم 

فقدتها بعد اأّيام. وخلقت لنف�ضي عالما خا�ضا بالقلم وق�ضا�ضات 

فكان  به.  وفخورا  �ضعيدا  وكنت  اأح��د،  يقتحمه  ل  عالما  ال��ورق، 

عالم مفرداتي يعّو�ضني عن اإخفاقاتي واإحباطاتي اليومية الكثيرة 

فع�، تلك الإحباطات التي جاءت نتيجة الحرب والمنفى والفقر 

اأي�ضا على نهج حياتي،  الق�ّضة عثرت  اكت�ضفت  المدقع. وعندما 

فتحررت من ا�ضطرابات �ضباي ال�متناهية و�ضعرت باأّنني �ضاأعثر 

على �ضعادتي عبر الكتابة الق�ض�ضّية. ودعونا الآن من تناول ق�ضّية 

ال�ضعادة ومعناها. 

لقد بداأت اأقراأ الأعمال الخالدة من الأدب العالمّي، فاأعجبت 

قبل كّل �ضيء بدو�ضتويف�ضكي وت�ضيخوف وفلوبير وماركيز و�ضتيفان 

ت�ضفايغ ونيت�ضه. ولم يكن هوؤلء كّتابي المف�ضلين فح�ضب، بل كانوا 

اأ�ضاتذتي قبل كّل �ضيء، فتعلّمت منهم مراقبة الحياة والكتابة عنها 

مثلما هي تماما و�ضرت اأعانقها. وقبل اأن اأعثر على مغزى للكتابة 

�ضكلّت الكتابة نف�ضها مغزى لي وا�ضتحالت �ضببا ودافعا لحياتي. 

وهكذا  م��وج��ودا؟  لأك��ون  اأكتب  اأنني  اأم  لأكتب؟  موجود  اأن��ا  فهل 

تحّولت الكتابة اإلى ر�ضالة بالن�ضبة لي. اأحيانا اأ�ضاأل نف�ضي فيما 

كنت �ضاأ�ضعر بهذا الندفاع الذي ل يقاوم للكتابة اإن كنت ولدت 

في زاوية اأخرى هادئة من هذا العالم. لكن كيف هو حال اأولئك 

كلّها  واأوقفوا حياتهم  العالم  اأماكن هادئة من  يعي�ضون في  الذين 

على الكتابة؟ وعبر اأي طريق عثروا على حياة الكتابة؟ وهل هم 

بحاجة اإلى العوالم الداخلية مثل حاجتي لها وحاجتنا كلّنا؟ رّبما، 

ورّبما ل، ولعلّهم يفعلون ذلك بو�ضيلة اأخرى. 

  تقي اأخالقي    كاتب و�ضحفي اأفغاني يقيم في كابول.

.................................................................................................

ترجمة: ح�ضين الموزاني 
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I في يناير ١٩٩١ �شاألت يو�شف اإدري�س عن اأ�شباب هروبه من »الكتابة«، اإلى م�شاغبات ومعارك في 

مقالته الأ�شبوعية ب�شحيفة »الأهرام«، وهي تزيد تقريبا اإذا ما جمعت في كتب على حجم مجموعاته 

الق�ش�شية من »اأرخ�س ليالي« اإلى »بيت من لحم«. قدرت اأنه يهرب من مواجهة عنفوان ما�شيه، حين 

تمرد على الق�ش�س ال�شائد، واأنهى ع�شرا من الميوعة الأدبية، واأر�شى مدر�شة ل�شرد جديد ل ي�شبه 

اإل نف�شه. قال لي في غير اأ�شى: لو اأنك ت�شارك في مظاهرة تتداخل فيها هتافات ومطاردات، فهل من 

المعقول اأن تاأوي اإلى ركن بعيد، لكي تكتب ق�شة ق�شيرة؟ لم يدع لي فر�شة للرد، واأجاب: حتى لو تمتعت 

بالحد الأق�شى من »خلو البال« فال بد اأن يجذبك نداء النا�س، وي�شغلك عن »الكتابة«.

    

حين �شغلتنا الثورة عن »الكتابة«

ما ي�شبه ال�شهادة

SAAD AL-KIRSH    شعد القر�س�

محترفا،  ول  حرفيا  كاتبا  ل�ضت  اأي�ضا:  لي  قال  اليوم،  ذلك  في 

اأنا اأريد اأن اأغير العالم. ولكني اأدركت اأن الرجل رغم يقينه باأن 

ال�ضيق  النخبوي  بالمعنى  والثقافة  الأدب  نطاق  يتجاوز  دورا  له 

يرى اأن مقالته الأ�ضبوعية موقف ح�ضاري، ور�ضالة يخاطب بها 

اللحظة، ولي�ضت »كتابة« تحظى بالخلود مثل اأي اإبداع اإن�ضاني.

نجحت ثورة يو�ضف اإدري�ص الأدبية، ولكن �ضرخته، في المجال 

العام خارج نطاق الأدب، مازالت تبحث عن مجيب، وقد حملت 

اأكثر من عنوان �ضعار لكتاب: »اأهمية اأن نتثقف يا نا�ص« و »فقر 

الفكر وفكر الفقر«.

بعد يو�ضف اإدري�ص خلت ال�ضاحة الأدبية من »الكاتب النجم«، 

بهم  يلبي  راأ�ضمالي لكي  نا�ضر  با�ضتثناء نجوم موؤقتين ي�ضطنعهم 

حاجة »ال�ضوق«، وقودا لمو�ضم اأو مو�ضمين، ثم يبحث عن غيرهم 

لك�ضر ملل القراء. كما خلت ال�ضاحة اأي�ضا من ناقد كبير يحظى 

بمكافحة  للمطالبة  تدعوه  جراأة  يمتلك  حارة«  »�ضيخ  بالحترام، 

البطالة التي األجاأت البع�ص على �ضبيل الخطاأ اإلى �ضوق الكتابة 

كما يمتلك نزاهة توؤهله اإلى دعوة اأن�ضاف الموهوبين للبحث عن 

ل  ال�ضت�ضراقية.  اأو  ال�ضحلة  الكتابة  »عورة«  وك�ضف  اآخر،  عمل 

اأدعو اإلى م�ضادرة حق اأي اأحد في الن�ضر، واإنما اإلى توعية نقدية 

ت�ضع الكتابة الخفيفة �ضمن الكتابة الخفيفة، لكي ل يختلط الأمر 

على القراء المبتدئين، فيح�ضبوا ال�ضراب ماء.

في مثل هذا ال�ضياق ت�ضبح »الكتابة« �ضاأنا �ضخ�ضيا للكاتب، 

اإن�ضان قدرّي  به. ولأني  الجمال وال�ضتمتاع  اقتراف  تمرينا على 

ل يخطط ل�ضيء، فهذه فر�ضة لأن اأنظر ورائي، اإلى طريق طويل، 

اأتاأمل الطفل الذي كنته، وهو  اأ�ضخا�ص وعدة اأعمار.  يكفي عدة 

معر�ص القاهرة للكتاب
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يقب�ص على ع�ضا يقود بها الحمار، وتتيب�ص يده من �ضدة البرد، 

) قُرف  ال�ضُّ على  القب�ص  من  يتمكن  لكي  ليدفئها،  فيها  وينفخ 

المنجل) لح�ص البر�ضيم للبهائم، ويوؤخره �ضغل الغيط عن ح�ضور 

طابور المدر�ضة، وكيف تعلم م�ضادفة، من دون اأن يبالي به اأحد، 

رغم حر�ص اأمي، التي ل تقراأ، على اأن اأ�ضتمر في الدرا�ضة. اأتذكر 

تقريبا  الثانوية،  المرحلة  بداية  الطفل وقد �ضار �ضبيا في  ذلك 

عام 1٩٨2، وكان الو�ضول اإلى معر�ص القاهرة للكتاب حلما يتحقق 

الطفل،  ذلك  اأتاأمل  والحلم.  الجنيه   .. وا�ضتع�ضى  واحد،  بجنيه 

واأنظر ورائي واأتنهد بعمق، كاأنني ع�ضت مئة عام، ول اأ�ضدق اأن 

القارات  له عبر  الذي عا�ص حياة كالدراما، �ضيكون  الطفل  ذلك 

اأ�ضدقاء من الأماكن والب�ضر.

اأن  في  دورا  الم�ضادفة  لعبت  مت�ضل�،  »الكتابة«  دخلت عالم 

اأكمل تعليمي، كان بيني وبين الت�ضرب من التعليم الأولي خطوة، 

تالية  م�ضادفة  دفعتني  ثم  الحكي.  متعة  اأورثتني  التي  اأمي  لول 

للتعبير عن الحكايات بكتابة قال من قراأوا م�ضوداتها اإنها »ق�ض�ص 

ق�ضيرة«، وتحم�ص لها كثيرون بالن�ضر، منذ كنت طالبا في جامعة 

القاهرة. لم اأخطط ل�ضيء، كما ذكرت، ول حلمت بتغيير العالم، 

ول اأزعم اأن لي م�ضروعا اأ�ضعى لإنجازه. ول�ضت م�ضغول بالتو�ضل 

كل  عن  ويغنيني  ياأ�ضرني  �ضحر  اأنها  يكفي  للكتابة،  تعريف  اإلى 

�ضيء، ويجعلني اأ�ضعر باأنني فوق الحياة، واأكثر غنى من اأي اأحد، 

واأكبر من اأي من�ضب، وتثبت الوقائع هذا الأمر.

اأو  نف�ضي  من  اأ�ضحك  واأحيانا  مت�ضل�،  العالم  هذا  دخلت 

عليها، واأتخيل اأن كاهنا ما �ضياأمرني بالمغادرة!

اأنفر من الفتعال، ول اأحب الترهل اأو المكياج في الكتابة اأو 

الوجوه اأو الأج�ضاد، ول اأدعي اإبداعا ول ثورة، كتبت �ضيئا فقيل 

اإنه اأدب، واأحيانا �ضيرة لمدينة اأو مكان، و�ضاركت في حدث كبير 

ي�ضاوؤون.  ما  ي�ضّموه  اأن  في  الآخرين  حق  اأ�ضادر  ول  ث��ورة،  اأراه 

يقودني الندفاع كثيرا اإلى مهالك، وي�ضتفزني البع�ص للقيام باأدوار 

تخ�ضهم ثم ين�ضحبون اأو يترقبون ردود الفعل، ول اأندم على نتيجة 

بالم�ضائر.  اأبالي  ول  وكثيرين،  كثيرا  خ�ضرت  وقد  اأعتذر،  ول 

واأجملها،  الإط���ق  على  ق�ضوة  اأيامي  اأكثر  الغ�ضب«،  »جمعة  في 

كنا  تماما.  ال�ضابعة  ال�ضاعة  في  �ضورة،  عبلة  محمد  لي  التقط 

واأمامنا معركة  اإلى ميدان طلعت حرب،  الو�ضول  قد نجحنا في 

للتاريخ،  »�ضورة  وقال:  �ضحك  التحرير.  ميدان  لقتحام  �ضغيرة 

بجوار هذا الرجل العظيم«، واأ�ضار اإلى تمثال طلعت حرب. لم اأر 

تلك ال�ضورة، وكلما ذكرت بها محمد عبلة �ضحك ووعد. ولي�ص 

اأنهت حكم ح�ضني  التحرير طوال 1٨ يوما  لي �ضورة في ميدان 

مبارك، با�ضتثناء �ضورة فاجاأني بها عبد الرازق عيد، اأر�ضلها اإلي 

يوم 1٤ حزيران/ يونيو 2٠12، ويبدو اأنه التقطها ذات فجر بعد 

»موقعة الجمل«، وتظهر ورائي دبابة فوقها جندي، وعتمة كثيفة 

تك�ضو ب�ضعة م�ضابيح باهتة في �ضارع يطل على ميدان التحرير.

الخالدة:  الجملة  هذه  برنامج،  في  قلت  ول  يوما،  اأكتب  لم 

»لما كنا في التحرير، ...«، ول دعوت اأولدي للميدان طوال 1٨ 

بدايات  مع  و�ضلوا  يحتفلون،  مبارك. جاءوا  تنحي  بعد  اإل  يوما، 

 .2٠11 فبراير  �ضباط/   12 في  اأ�ضبحنا  قد  كنا  التالي،  اليوم 

وطوال مظاهرات واحتجاجات وا�ضتباكات تالية لم اأكتب اأنني في 

الطريق اإلى كذا، ول قلت بعد العودة اإنني �ضاركت في كذا. اأتذكر 

في  وجدتني  كلما  اأتفاءل  كنت  واأحبه.  واأح�ضده  الغفاري  ذر  اأبا 

اأن  اأثق  �ضاعتها  اأح��دا،  اأعرف فيه  اأحد ول  يعرفني فيه  جمع ل 

الثورة م�ضتمرة، واأنها �ضتنت�ضر؛ فهوؤلء ط�ب ثورة وعدل وحرية، 

�ضادقون ولي�ضوا جوعى للخبز اأو الكاميرات.

اعت�ضام  بيان  كتبت  كثيرة.  اأ�ضياء  للكاميرات  الجوع  يف�ضد 

وزارة  مقر  في   2٠1٣ يونيو  حزيران/   5 الأربعاء  يوم  المثقفين 

الثقافة، كنا نحو 2٠ �ضخ�ضا، عرفت هذا في وقت لحق، حين 

راجعت التوقيعات على البيان المخطوط الوحيد طوال العت�ضام، 

على  حر�ضت  وقد  الكمبيوتر.  على  لكتابته  وقت  هناك  يكن  لم 

م�ضاحة  وات�ضعت  مطالبنا،  تلخ�ص  اأ�ضطر  ب�ضعة  في  اأ�ضوغه  اأن 

اأغرى مح�ضوبين على  ال�ضفحة للتوقيعات، ولكن النجاح ال�ضريع 

�ضتخترع  بعد  ما  في  الم�ضهد.  بت�ضدر  و�ضيا�ضاته  مبارك  حكم 

اأ�ضاطير، منها ما حكته لي �ضيدة بفخر، في احتفال بعيد مي�د 

�ضديقة في مقهى ري�ص، اأنها من الذين »اقتحموا الوزارة«. لم اأرها 

في اليوم الأول، وربما الثاني، وابت�ضمت وهي ظنت اأنني اأ�ضتح�ضن 

الك�م، وكنت في مقام يجمع متناق�ضين .. البيرة والجاتوه.

كالعادة، لي�ص لي �ضورة في العت�ضام، با�ضتثناء �ضورة التقطها 

اأ�ضامة عفيفي بتليفونه، حين كانت �ضهير المر�ضدي تلقي البيان 

كاميرات  واأ���ض��واء  �ضخب  وم��ع  كتابته.  من  لتوي  انتهت  ال��ذي 

ت�ضاحب ا�ضتعرا�ص من يريد اأن ي�ضجل ا�ضمه و�ضورته في �ضجل 

وي�ضتاأن�ضون  الظل،  يف�ضلون  لمن  اختبارا  ال�ضارع  كان  العت�ضام، 

»اقتحموا«. من  باأنهم  يتباهون  الثورة، ول  الموؤمنين بدين  بزحام 

جديد اعت�ضمت بال�ضارع، وتذكرت اأبا ذر الغفاري، وذلك ال�ضاعر 

هذا  من  مطرودون  ال�ضعراء  »نحن  قديما:  قال  الذي  ال�ضومري 

العالم«.

كثيرا. كنت قد  اأنني كتبت  اكت�ضفت  �ضنوات  اأربع  الآن، وبعد 

انتهيت من روايتي »و�ضم وحيد« في ٨ كانون الثاني/ يناير 2٠11، 

ثم ت�حقت الأحداث عا�ضفة في تقلباتها ومفاجاآتها، ولم اأتخيل 

حتى بعد خلع مبارك اأنني �ضاأكتب �ضيئا عن الثورة؛ فقد �ضاركت 

مثل اأي مواطن، ل اأدعي نبوءة بثورة، ول و�ض� بليلى، وقد �ضجلت 

�ضرد  قبل  التحرير«،  ميدان  من  يوميات  الآن:  »الثورة  كتابي  في 

اإلى كل  اعتذار   .. الثورة  اإلى  »الطريق  اليوميات، ف�ض� عنوانه: 

م�ضري«، ا�ضتعدت فيه ما كتبته في �ضفحتي على الفي�ضبوك يوم 

الأق��دم،  هي  دولة  „في   :2٠11 يناير  الثاني/  كانون   25 الث�ثاء 

ونظام اإداري عمره ٤6٠٠ �ضنة، ي�ضبح النظام ال�ضيا�ضي اإ�ضفنجيا، 

يمت�ص المظاهرات والحتجاجات، بدليل اأحداث 1٩77 و 1٩٨6. 

لدي اقتراح اأن يجمع العق�ء 1٠ م�يين توقيع مث� مث�، يتعهدون 

فيها للرئي�ص بخروج اآمن، خروج من ال�ضلطة ل من البلد، خروج ل 

تتبعه م�حقة ق�ضائية ول نكت .. في فترة حياته على الأقل. حل 
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�ضهل لعله يخرجنا من هذا الماأزق“.

واأنهيت هذا الف�ضل التمهيدي بهذا العتراف: „اأعترف اأنني 

الم�ضري،  ال�ضعب  بقدرات  الظن، على نحو كاف،  اأكن ح�ضن  لم 

المارد الذي ثار، لذا وجب العتذار!“.

لم اأن�ضغل باإغراء »الطلب« على كتابات الثورة. كتبت با�ضتمتاع 

اأكن  لم  دموعي،  اأتمالك  ولم  كتبتها  م�ضاهد  وا�ضتعدت  و�ضدق، 

موظفا عند الثورة ول عند الكتابة، كنت نف�ضي، واأّرخت لتقلباتي 

واآمالي وخيبات اأملي. التزمت ال�ضدق غير مبال باأفعل التف�ضيل 

التي ت�ضغل البع�ص، اأن يكون لهم اأول كتاب يوثق اأحداث الثورة، 

اأول رواية ت�ضتلهم عظمة 1٨ يوما غيرت وجه م�ضر.

فكتبت  البراءة،  اأيام  الأي��ام،  تلك  روح  با�ضتعادة  مهموما  كنت 

�ضهادتي في كتاب »الثورة الآن«، ب�ضدق جارح، هذا كتاب �ضهادة 

للتاريخ، اأفخر باأن اأحمله بيميني. »الثورة الآن« تطوير لكتاب لم 

يكتمل، بداأته في اأغ�ضط�ص 2٠1٠، و�ضعت له عنوان »ك�م للرئي�ص 

.. قبل الوداع«، وكان في ذهني كتابا »البحث عن ال�ضادات« ليو�ضف 

اإدري�ص، و»يوميات بغداد: 1٩75 � 1٩٨٠« ل�ضافي ناز كاظم.

بداأت الكتابة قبل اأن تت�ضرب روح اأيام وحدت الم�ضريين على 

ال�ضلطة.  على  يت�ضارعون  فرقاء  اأنهم  يكت�ضفوا  اأن  قبل  ه��دف، 

كتبته بق�ضد المحبة، فالكتابة عموما فائ�ص اأرواح المحبين، ولو 

افتقدت هذه الروح ت�ضبح �ضيئا م�ضطنعا جافا، ك�ما كالك�م. 

ت�ضفية  من  اأ�ضمى  فالكتابة  النتقام؛  ول  النتقاد  اأ�ضتهدف  لم 

الح�ضابات. اأو�ضيت نف�ضي بالدقة، بت�ضجيل جانب اأعرفه اأو اأراه 

اأو اأ�ضمعه، واأن�ضب كل �ضيء لأ�ضحابه، ول اأفتعل بطولة. تخيلت 

نف�ضي في ح�ضرة الآلهة: ماعت وتحوت واأوزير واإيزي�ص. اأغم�ضت 

عيني واعترفت، و�ضميت الأ�ضياء والأ�ضخا�ص باأ�ضمائها واأ�ضمائهم، 

وقلت لأ�ضدقائي اإن ال�ضاهد في المحكمة ل يتقا�ضى اأجرا، واإنني 

مئتي  اأو  مئة  اإلى طبع  ا�ضطررت  لو  الكتاب حتى  ن�ضر  اأ�ضتعجل 

ن�ضخة على نفقتي، وتوزيعها على النا�ص بالمجان، هنا والآن في 

حياة الذين يتناولهم. ل�ضت قا�ضيا لأ�ضدر حكما على �ضخ�ص اأو 

موقف، وقد تركت ذلك للقارئ وللزمن، واكتفيت بر�ضد ما اأعرف 

من تفا�ضيل، �ضاهدا اأق�ضم األ يكذب، ونطق بال�ضهادة ومن يكتمها 

فاإنه اآثم قلبه.

ظننت،  مما  اأكثر  كتابي،  ويحب  يحبني،  اهلل  اأن  لي  تاأكد  ثم 

كانوا  بداأوا يموتون ممن  الذين  الكتاب م�ضل�ض� في حياة  فن�ضر 

�ضهود الزور في ع�ضر مبارك، ثم نفدت طبعته الأولى في ب�ضعة 

باأربعة  �ضفحة   ٤٠٠ من  (اأكثر  زهيد  ب�ضعر  ل�ضدوره  نظرا  اأي��ام 

جنيهات، نحو ن�ضف دولر)، ولكن طبعته الثانية تقول اإن الكتاب 

لم يعد �ضهادة، بل اأ�ضبح �ضلعة ثمنها ٤٠ جنيها، ثم ارتفعت اإلى 

5٠ جنيها.

اعتذاري لكل م�ضري اأنني خفت، مثل كثيرين قبيل الثورة، اأن 

ي�ضاحبها، اأو تكون هي نف�ضها، فو�ضى عا�ضفة ل تبقي علي �ضيء. 

وجاءت الثورة، في اأيام البراءة الأولى، كا�ضفة عن جوهر ح�ضاري 

�ضاما،  وعفنا  طحالب  وع�ضره  مبارك  فيه  اأنبت  م�ضتنقع  اأخفاه 

اأن  التحدي  كان  الفردي.  بالخ��ص  منه  النجاة  كثيرون  فحاول 

تكون الكتابة لئقة بالثورة، قريبة من اإبداعها وعفويتها، اأن اأكتب 

»في الثورة«، ل »عن الثورة« اأن اأر�ضد ما تابعه العالم »من فوق«، 

وذبذباتها،  موجاتها  التقاط  من  الكاميرات  تتمكن  ل  تفا�ضيل 

والليل  والخوف  الحلم  يقت�ضمون  كيف  النا�ص  األهمت  التي  الروح 

وال�ضيجارة والرغيف وكوب ال�ضاي وال�ضحكة والأمل واللهفة على 

لقاء اآمن، ياأمن �ضاب على زوجته اأو حبيبته في الزحام، لأنها بين 

اأهله واأهلها واإن لم يعرف اأ�ضماءهم.

اأغم�ضت عيني وكتبت. تيقنت اأن ال�ضاهد ل يجوز له اأن يجري 

ح�ضابات اأو توزانات. ل اأحب مقولة يطلقها بع�ص خائبي الرجاء 

من باب ال�ضجاعة الزائفة: „لي�ص لدي ما اأخ�ضره“، وكان لدي كثير 

مما يمكن اأن اأخ�ضره، „هي اأ�ضياء ل ت�ضترى“، ولهذا كنت �ضريحا 

لدرجة ق�ضوى.

اكت�ضفت الآن مع كتابة هذه ال�ضهادة اأنني كتبت كثيرا، واأنتظر 

يوما اأكف فيه عن الكتابة في ال�ضاأن العام، واأعود اإلى رواية كتبت 

فيها ب�ضع �ضفحات في كانون الثاني/ يناير 2٠1٤؛ فل�ضت م�ضتغ� 

العقل،  تذهب  بتحولت  ل�ن�ضغال  م�ضطر  ولكني  بال�ضيا�ضة، 

وي�ضبح فيها من يملك يقينا اأ�ضبه باإله. ول اأملك من الترف، اأو 

»خلو البال«، ما يجعلني األوذ بمكان هادئ و�ضط عوا�ضف �ضارع 

تتعر�ص فيه الثورة لإطفاء جذوتها، وت�ضتعيد فيه ال�ضرطة توح�ضها 

ثاأرا لإهانتها وانك�ضارها في »جمعة الغ�ضب«.

كتابتي في ال�ضاأن العام اآمل اأن تكون �ضالحة للقراءة بعيدا عن 

تلبية الحاجة الآنية. ل اأميل اإلى تدليل القارئ اأو ت�ضليله، اأحمل 

والوطني  الديني  اليقين«  »اأهل  من  فل�ضت  واأتعرى،  �ضكوكي  اإليه 

والثوري والإن�ضاني، اإذ يمنحون اأنف�ضهم حق اإ�ضدار فتاوى التكفير 

الديني والوطني والثوري والإن�ضاني، في ظل هو�ص يجعل الناطقين 

يتخذون  ال�ضيا�ضة  ومحدثي  التكفير،  اإل��ى  ي�ضارعون  بالإ�ض�م 

من�ضات لإط�ق فائ�ص الحكمة والأحكام، اأولئك قال فيهم جورج 

ديهاميل، في كتابه »دفاع عن الأدب« 1٩٣6، وهو يحذرنا »�ضهوة 

ال�ضيا�ضة«: „ال�ضيا�ضة والحب في فرن�ضا هما لذة الفقير، اللذتان 

ال�ضيا�ضة  اأما   .. يكلف  ال�ضغيرة  القهوة  والطلب في  المجانيتان. 

 .. مفاجاآت  وتجني  انفعالت  وتثير  تثمل  وهي  �ضيئا.  تكلف  ف� 

طيبة  غنيمة  فهي  باأحطها،  وخا�ضة  ال�ضهوات،  بكل  تتغذى  وهي 

للنفو�ص الخاوية“.

ما اأراه الآن في م�ضر، وربما في العالم العربي، يذكرني بمقولة 

ال�ضينمائي“،  اإن�ضان مهنتان. مهنته والنقد  „لكل  فران�ضوا تروفو: 

اأن  اأملك  ف�  و�ضجونها،  العربية  الثورات  ل�ضوؤون  متابعتي  ورغم 

اأطلق حكما، واأعجب لم�ضت�ضرقين عرب يحلو لهم التقاط اأخبار 

الأحكام،  اإ�ضدار  قوة  يملكون  منها  التحقق  وقبل  �ضائعات،  اأو 

بج�ضارة ويقين يح�ضدون عليهما، ج�ضارة ويقين منقو�ضان اإذا تعلق 

الأمر بحقيقة ما في ب�د اأو محميات خليجية تمول منابرهم. كان 

ديهاميل (1٨٨٤ �� 1٩66) محقا حين دعا اإلى و�ضع ال�ضيا�ضة „في 

يد المحترفين .. اإن ال�ضعب الذي ي�ضطر را�ضيا اأو كارها اإلى اأن 

يخ�ض�ص خير وقته لم�ضائل ال�ضيا�ضة ليلوح لي في حالة انح�ل .. 

الحمى ال�ضيا�ضية قد و�ضلت اإلى اأنا�ص كان من الواجب اأن يظلوا 

حياتنا  في  خطر  عميق  اخت�ل   .. اأذواقهم  بحكم  عنها  بعيدين 

الجتماعية“، اإنه داء مخيف.
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الأخبار،  على  التعليق  اأتجنب  العام،  ال�ضاأن  »في«  اأكتب  حين 

والأحداث العابرة، فهي وقود مهلك، ي�ضتهلك الأعمار والأع�ضاب. 

اأتاأمل الأفكار الموؤ�ض�ضة للظواهر، واأتجنب اإهانة �ضعب اأو �ضخ�ص، 

اأ�ضعلوا الفتنة: محمد  اآثار مدمرة لأ�ضخا�ص  حتى لو تكلمت عن 

بن عبد الوهاب، وح�ضن البنا، و�ضيد قطب. ول يمنعني ال�ضدق اأن 

اأنتقد �ضعارا لل�ضلطة اأ�ضاب غير المنتمين لليمين الديني.

هذا الت�ضوه النف�ضي الذي اأ�ضاب الإخوان وال�ضلفيين لم ينج 

اأنه  اأربعة من ممثلي الثورة من التيار المدني، ظن كل منهم  منه 

اأحق بالرئا�ضة، واأخذتهم »الثورة« بالإثم، ورف�ضوا الجلو�ص والتفاق 

اأحدهم مر�ضحا الثورة، ف�ضل �ضعيهم وهم يح�ضبون  على اختيار 

اأنهم يح�ضنون »ثورة«. خ�ضروا جميعا، ولم ين�ضتوا اإلى بيان »قبل 

فوات الأوان .. نداء اإلى مر�ضحي الي�ضار والديمقراطية الأربعة«، 

اأكثر من 5٠٠ مثقف ومواطن  وقد كتبه اأحمد الخمي�ضي، ووقعه 

ال�ضتقرار  �ضرورة  على  البيان  حث  والوطن.  الثورة  على  غيور 

»على مر�ضح واحد من بينكم، لتح�ضد خلفه كل الأ�ضوات الممكنة 

اأو عودة الفلول. واإذا تم ذلك، ولم ينجح  في مواجهة الظ�مية، 

المر�ضح لأ�ضباب اأو اأخرى، ف�ضيكون بو�ضعنا على الأقل اأن نقول 

اإننا بذلنا كل جهدنا واأخل�ضنا وحاولنا .. ندعوكم قبل فوات الأوان 

اأن  خا�ضة  منكم،  واحد  مر�ضح  على  بينكم  فيما  ال�ضتقرار  اإلى 

الفروق في البرامج المطروحة من كل منكم لي�ضت فروقا �ضخمة. 

فاإذا لم تفعلوا .. واإذا ف�ضل كل منكم الت�ضبث بالتطلع اإلى كر�ضي 

الي�ضارية  بعد ذلك مطول عن  األ تحدثونا  نرجو  فاإننا  الرئا�ضة، 

المحك، ولأنكم  الوطن، لأن كل ذلك على  والديمقراطية وهموم 

تلقون بكل ذلك جانبا، ول تعيرون اأ�ضوات النا�ص اأهمية، ويغرق 

كل منكم في وهم اأنه وحده وبمجهوده، وبمعجزة ما �ضوف يفوز. 

وهو ما لن يحدث. و�ضوف ت�ضفر النتخابات في حال عدم اتفاقكم 

الرئي�ص  ممثل  �ضفيق)  (اأحمد  ف��وز  عن  بينكم  من  مر�ضح  على 

المخلوع، اأو (محمد مر�ضي) ممثل التيار الرجعي، وفي هذه الحال 

نحملكم الم�ضوؤولية عن ذلك، ولن ن�ضمع منكم مجتمعين اأو فرادى 

�ضراء  اأو  المال،  راأ�ص  قوة  اأو  النتخابات  تزييف  عن  دعاوى  اأية 

الأ�ضوات، لأنكم منذ الخطوة الأولى انق�ضمتم، و�ضيعتم حقوقكم، 

ومعها حقوقنا .. ال�ضادة مر�ضحي الي�ضار والديمقراطية الأربعة: 

خالد  الب�ضطوي�ضي،  ه�ضام  �ضباحي،  الحريري، حمدين  العز  اأبو 

ل�ضوت  المرهف  اإن�ضاتكم  عن  تتكلمون  �ضمعناكم  طالما   .. علي 

النا�ص، وها هو �ضوت النا�ص ي�ضلكم، فهل ت�ضمعونه؟ وهل �ضيتكرم 

كل منكم بالرد علي هذه الر�ضالة؟“.

 وفي 1٣ اأيار/ مايو 2٠12 اأر�ضل الخمي�ضي اإليهم ن�ضخة من 

ظنوا  الأربعة  الخا�ضرين  ولكن  و�ضلت،  لعلها  ت�ضل.  ولم  البيان، 

اأعل�نت   2٠12 مايو  اأي��ار/   2٨ وفي  الأربعة.  هم  �ضيفوزون  اأنهم 

نت�يجة الج�ولة الأولى، وح��ضل اأب�و الع�ز الح�ري�ري على ٤٠٠٩٠ 

�ضوتا، وه�ضام الب�ضطوي�ضي على 2٩1٨٩ �ضوتا، و 1٣٤٠56 �ضوتا 

لخالد علي، مقابل 576٤٩52 لمحمد مر�ضي، و 55٠5٣27 لأحمد 

�ضفيق. ومن الم�ضاخر اأن ي�ضارع اأن�ضار �ضباحي، في م�ضاء اليوم 

ميدان  اإل��ى  خليل،  كمال  يد  في  وي��ده  اأي�ضا  علي  وخالد  نف�ضه، 

التحرير. لم يخجل الخا�ضران، اأن يعتر�ضا على نتيجة خيبت اآمال 

الم�يين، وق�ضت على حلمها الرئا�ضي.

للديمقراطية،  �ضريح  رف�ص  مزحة،  ذاته  حد  في  العترا�ص 

من  الأع��ج��ب  اأم��ا  والمدني.  الديني  اليمين  ع��ورة  ك�ضفت  التي 

العجب، وما ل يت�ضوره عاقل، فهو اقتراح يطالب محمد مر�ضي 

بين  الإع��ادة  جولة  لتكون  �ضباحي،  حمدين  ل�ضالح  بالن�ضحاب 

�ضباحي و�ضفيق!

ي�ضعب على الكاتب اأن ينجو من هذا ال�ضخب. اأراه م�ضخرة 

اأنواعها  باخت�ف  �ضلفية  بقايا  والمدني،  الديني  اليمين  م�ضت 

واأطيافها، ومن ح�ضنات الثورة وقد �ضهرت ال�ضعب ومنحته وعيا 

كبيرا اأن اأخرجت هذا »الخبث« والزبد الذي يذهب جفاء.

ت�ضع  اأ�ضبوعية  »مقالت«  كتبت  اأنني  فيده�ضني  ورائي  اأنظر 

م�ضافة بيني وبين واقع يك�ضر القلب. تمنحني الكتابة هام�ضا يحول 

بيني وبين التورط في وحل ال�ضيا�ضة. لم يحتمل اأحمد م�ضتجير 

فداحة العدوان الإ�ضرائيلي على لبنان، تموز 2٠٠6، فمات كمدا. 

وكنت قريبا من مدكور ثابت وقلبه يتمزق فاقدا الأمل في م�ضر، 

راآها تم�ضي في طريق لن تعود منه قبل ع�ضرين عاما، قتله حكم 

الإخوان ح�ضرة، فمات في كانون الثاني/ يناير 2٠1٣.

اأنتظر انتهاء مهمتي في رئا�ضة تحرير مجلة »اله�ل«، اأنتظر 

التخلي عن كتابة المقالت، اأنتظر »عودة« م�ضر التائهة بثورتها، 

اأنتظر العودة اإلى »الكتابة«. واإلى اأن يتحقق ذلك ل اأريد م�ضير 

خليل حاوي.

  �شعد القر�س   كاتب وروائي م�ضري، رئي�ص تحرير مجلة »اله�ل«.
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I اأن اأكتب، هو بال�شبط، اأن اأعثر على ف�شحة للعي�س. الكتابة تحّول 

تلك الف�شحة اإلى واقع م�شتهى، بينما يكون الواقع خيال اأو كابو�شا 

ت�شاعدنا الكتابة على ال�شحوة منه. الكتابة هرب. بناء ال�شخ�شيات 

يجعلنا نعي�س معها لأن في الحياة نلتقي بمن ي�شتحق اأن يكون �شخ�شية 

روائية. في �شورية، لم تكن الكتابة موّجهة اإلى جمهور عري�س بل نخبوي. 

لذلك ي�شعب اأن تكون لها وظيفة معينة خارج نطاق المتعة ال�شخ�شية 

ومحاولة الوجود في مكان ل وجود فيه لمواطن اأو اإن�شان. ل انتماء يحمي 

ال�شخ�س ول اإح�شا�س بالكينونة. الكتابة تذّكر بالأنا وبالوجود وبالكيان 

وت�شاعد على خلق هوية في مكان ل وجود فيه للهويات الم�شتقلة. 

 

    

لماذا نكتب؟

فعل التمرد على الزمان والمكان

DIMA WANNOUS    ديمة ونو�س

لم اأكتب يوما لجمهور ما. لم اأكتب لأ�ضدقاء اأو قّراء. كنت اأكتب 

قبل الثورة لنف�ضي، بمعنى اأنني اأكتب لأعثر في ف�ضحة الخيال تلك 

على امتداد لوجودي. هو فعل ذاتي واأناني ربما، لكنه اأي�ضا فعل 

متمّرد على المكان والزمان والمحيط والبلد الذي ولدت فيه ولم 

اأغادره �ضوى نادرا. واإن حدث وتخيلت اأ�ضخا�ضا اأكتب لهم، لم اأكن 

اأتخيل �ضوى اأ�ضخا�ص ينتمون اإلى النظام ال�ضوري اأو مقّربين منه اأو 

يعملون في موؤ�ّض�ضاته با�ضت�ض�م مغيظ، فيتحّولون اإلى ن�ضخ ت�ضبه 

بع�ضها البع�ص وت�ضبح واحدا عاّما يمتلك ال�ضفات ذاتها وال�ضلوك 

ذاته وحركة الج�ضد المحدودة نف�ضها. اأتخيلهم يقراأون ما �ضاأكتب 

وما �ضيكتبه غيري. اأتخيلهم غا�ضبين مما �ضيقراأون واأ�ضتمتع بفكرة 

اإغ�ضابهم، والعبث بطماأنينتهم المخادعة. اأي�ضا، هناك الرغبة في 

القول لهم اإن الكائن ال�ضوري يعي�ص بينكم ومعكم مجبرا، �ضحيح. 

لكنه لي�ص مثلكم بال�ضرورة. اإنه يعي�ص معكم 

من دون اأن يتماهى مع منظومتكم الأخ�قية 

على  اأرغ��م  هو  واإن  وال�ضيا�ضية.  وال�ضلوكية 

عن  وليكتب  عنكم،  فليعرف  ب��ك��م،  ال��ل��ق��اء 

حيواتكم وف�ضادكم. لي�ضتفّز وجودكم المرتبط 

بعدم وجوده. نعم، اإنهم موجودون لأن معظم 

الحياة  ع��ن  ومغّيبين  مهّم�ضين  ال�ضوريين 

وحرية  الإرادة  وم�ضلوبي  ومقموعين  العامة 

التعبير. وبذلك ت�ضبح الكتابة، تفريدا للذات 

الطبيعي  مكانها  اإل��ى  لإعادتها  محاولة  في 

ككيان منف�ضل ومختلف في التعبير والأهواء 

مكّررة،  فكرة  اإل��ى  اإ�ضافة  والحلم.  والمزاج 

لطالما  ال�ضياق.  هذا  في  مفيد  بها  التذكير 

التي  الثالث  العالم  بلدان  في  الكتابة  �ضّكلت 

ن�ضرين بخاري: ٣6٠ درجة حج.

من معر�ص: لن اأعتاد على النتظار اأبداً.

Hinterland-Galerie Wien, :غاليري

11.03.–11.04.2015

Photo: Jakob Winkler, Galerie Hinter-

land. © Goethe-Institut
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دينية،  اأو  ع�ضكرية  ديكتاتورية  �ضمولية  اأنظمة  ظ��ّل  في  تعي�ص 

تاريخا حقيقيا لم تم�ّضه الرقابة ولم تعبث به ت�ضّوهات ي�ضفيها 

المنّقحون، الذين يخترعون ل� »المواطن« ذاكرة اأخرى على مزاجهم 

وبح�ضب م�ضالحهم. لطالما كانت كتب التاريخ المدر�ضية في تلك 

مف�ّضلة  الجغرافيا،  كتب  وحتى  العربية  القومية  كتب  اأو  البلدان 

بح�ضب رغبات تلك الأنظمة ولي�ص بح�ضب الوقائع الحقيقة. اإنهم 

يخترعون التاريخ ويق�ّضمون البلدان بجغرافيتهم هم. لذلك كانت 

الرواية واليوميات الأدبية اأو ال�ضيا�ضية، رّدا من�ضفا و�ضروريا على 

كقيمة  جهة  من  اأهمية  يك�ضبها  ذلك  الجاهزة.  الختراعات  تلك 

اإبداعية وفكرية وتاأريخية وتوثيقية، لكنه يفقدها من جهة اأخرى 

قدرتها على التطّور في نواح اأخرى، كاللغة والتعبير والخيال الذي 

من  كثير  في  والإيديولوجية  المبا�ضرة  بال�ضيا�ضة  ي�ضبح محدودا 

الأحيان. 

الثورة.  بعد  الأدبية  الكتابة  لي، فقدت قدرتي على  بالن�ضبة 

كنتم  الذين  الأ�ضخا�ص  اأول،  �ضحي.  اأنه  اإل  مرهق  العجز  ذلك 

العقاب  من  ق�ضطا  نالوا  ويغتاظون،  اأكتب  ما  يقراأون  اأتخيلهم 

خرجوا  ال�ضباب،  ال�ضوريين  م��ن  جي�  لكن  م��ح��دودا  ي��زال  ل 

بال�ضجاعة  بل  بالرواية،  ول  ب��الأدب  م�ضلّحين  غير  بيوتهم،  من 

بم�ضير  مبالين  غير  ال�ضدور،  عراة  خرجوا  والرف�ص.  والتمّرد 

يحلم  مقموع  ���ض��وري  ك��ل  وع��ن  وعنهم  عّنا  خ��رج��وا  اأرواح��ه��م. 

في  والكرامة.  ال�ضيا�ضية  والتعّددية  والديمقراطية  بالحرية 

الموجعة،  �ضرختهم  وف��ي  ال�ضارع،  اإل��ى  البيوت  من  خروجهم 

ن�ضف  ثمة  تغيير.  كاأداة  المفتر�ضة  ولمهّمته  ل�أدب  اإحباط  ثمة 

عن  ومبدعون  �ضوريون  اأدباء  عنها  التي حكى  الأوهام  تلك  لكل 

اأهمية الأدب كقائد فعلي للجمهور وكمنّظر له وكحامل لهمومه 

وهواج�ضه. في الحقيقة، لم يكن ل�أدب كل تلك الأهمية براأيي. 

الكتب  تلك  يقراأ  الأغ��ل��ب  على  يكن  لم  بيته  من  خ��رج  من  لأن 

ول  الثقافية  النخبة  باأ�ضماء  بعدها  ول  الثورة  قبل  ي�ضمع  ولم 

الأ�ضد  زمن  في  المنفى  اإلى  لجاأ  اأو  وعّذب  اعتقل  من  باأ�ضماء 

المبدع  ول  الكاتب  ول  المثقف  يكن  لم  واأي�ضا،  والإب��ن.  الأب 

المظاهرات  تلك  قائد  هو  ال�ضوري،  النا�ضط  اأو  المعار�ص  ول 

كانت  النخبة  النظام.  باإ�ضقاط  ثم  والكرامة  بالحرية  المنادية 

النخراط  وتحاول  بهم  وتلحق  النا�ص  وراء  تخرج  الخلف،  في 

كانوا  الع�ضرين،  اأعمارهم  تتجاوز  لم  الذين  ال�ضباب  بتجّمعاتهم. 

والفاعلين  والمنّظرين  والمنظمين  المظاهرات،  تلك  في  القادة 

مجرد  اإلى  الموت  حال  في  يتحولون  الذين  اأي�ضا  والمجهولين 

اأرقام. هوؤلء الذين لم يخرجوا بحثا عن ال�ضهرة اأو العالمية كما 

فعل كثير من الكّتاب والن�ضطاء الذين ا�ضتخدموا الثورة لتحقيق 

حلمهم بالهرب من ال�ضجن ال�ضوري والو�ضول اإلى العالم الآخر. 

و�ضجاعتهم  ق�ض�ضهم  ونروي  عنهم،  نكتب  اأن  ي�ضتحّقون  هوؤلء 

من  ق�ض�ص  اأكتب  اأن  ق��ّررت  لإن�ضافهم،  محاولة  وفي  النادرة. 

اإلى  والبعيدة  دم�ضق  من  جدا  القريبة  بيروت  في  منهم  اأقابله 

وا�ضتمعت  منهم  بالعديد  التقيت  ذاته.  الوقت  في  يطاق  ل  حد 

اإلى تلك اليوميات المذهلة بمعناها وبقيمها الأخ�قية وبوعيها 

تحت  تنهار  بيوتهن  �ضاهدن  ن�ضاء  عن  ق�ض�ضا  ن�ضرت  المبّكر. 

اأو  المظاهرات  في  القتلى  اأزواجهن  اأعين  في  ونظرن  البراميل 

تحت التعذيب. كتبت عن �ضباب عا�ضوا تجربة الموت وهم اأحياء 

يطلق  اأمني  فرع  في  اّت�ضاعها،  على  مفتوحة  بعيون  يتنّف�ضون 

تنه�ضهم  باأعجوبة،  منه  خرجوا  والجنون«.  الموت  »ف��رع  عليه 

غرفة  في  الق�ضيرة  اإقامتهم  من  وال�ضدرية  الجلدية  الأمرا�ص 

تت�ضع لأربعة اأ�ضخا�ص، يدح�ضون فيها الع�ضرات، ي�ضهدون تف�ّضخ 

جروح  من  تتبّخر  العفن  رائحة  ي�ضّمون  البع�ص،  بع�ضهم  اأج�ضاد 

نتئة والتهابات عميقة. هناك حيث يتمّنون موت بع�ضهم البع�ص، 

لكي يح�ضلوا على كم�ضة اإ�ضافية من الهواء وعلى ح�ضة غذائية 

توقفت فجاأة  ثم  ون�ضرت ق�ض�ضهم  كتبت عنهم  لقد  نعم  اأخرى. 

و�ضوؤال عميق يلوح اأمامي على �ضا�ضة الكومبيوتر. اإنني اأكتب عن 

اأبطال مجهولي الهوية، فاأ�ضرق منهم بطولتهم واأتحّول اإلى بطلة 

كاذبة مّدعية. من هذا المكان تحديدا، ينبت العجز وت�ضبح له 

اأّي خيال هذا  ويكّبل خيالي.  بي  يم�ضك  وقدمان،  ويدان  عينان 

اأمام هذه الق�ض�ص التي كنا نعتقد لفترة قريبة اأنها تكتب فقط 

في الروايات وتمّثل في اأف�م الخيال العلمي. 

الكتابة  العجز عن  ذلك  من  اأي�ضا  تخرج  غرائبية  ثنائية  ثمة 

الأدبية الذاتية. كنت قبل الثورة، األوذ بالخيال لأعي�ص واقعا مريرا 

ومحبطا وبائ�ضا. كنت اأبحث في الخيال عن كينونتي لأحتمي بها 

العالم  اأن  اأي  الواقع.  الخيال هو  بات ذلك  الثورة،  بعد  واأتنّف�ص. 

الذي كنت اأخلقه في الكتابة واأ�ضتمتع بالعي�ص فيه، بات هو الواقع، 

فعن اأي خيال �ضاأبحث الآن وعن اأي اأح�م. اختلطت الأمور وبات 

اأمام هول ما يحدث  الخيال منطقة معطلة ل تخلو من الّدع��اء 

اأمام اأعيننا. تفّوق الواقع على الخيال وعبث بالمدى الذي يعمل 

العقل  ي�ضيب  ارتباك  ثمة  اإليه.  للو�ضول  حثيثا  الب�ضري  الذهن 

والذاكرة، اإذ ماذا نكتب وعّمن نكتب واإلى من نكتب؟ تلك الأ�ضئلة 

كنا  لأننا  الأق��ل.  على  لي  بالن�ضبة  الثورة،  قبل  مطروحة  تكن  لم 

نعي�ص ا�ضتقرارا، مهما كان ذلك ال�ضتقرار �ضلبيا ومرهقا وواهما. 

اإلى تمّرد ممتع وخروج عن  الكتابة فيه  ا�ضتقرار، تتحول  اأنه  اإل 

الماألوف ومحاولة للتمايز عن المحيط وعن دورة الحياة اليومية 

يمكن  كيف  اليوم،  والمحّرمات.  والتقاليد  والطقو�ص  الروتينية 

للكتابة اأن تكون كل تلك الأ�ضياء معا. على اأي واقع �ضتتّمرد الكتابة 

والبراميل وفي  الق�ضف  يوميا تحت  يموتون  ال�ضوريين  وع�ضرات 

والدمار  والجوع  البرد  من  اللجوء  مخّيمات  وفي  ال�ضجون  اأقبية 

اليوم  ت�ضتوي  وهل  النا�ص.  بم�يين  لحق  الذي  والمادي  النف�ضي 

يعي�ضون  الذين  المنكوبين  ال�ضوريين  م�ضاعر  مع  الكاتب  م�ضاعر 

موتهم كل لحظة، ويحملون اأرواحهم في �ضدورهم المخنوقة؟ هل 

الكاتب يحتمي  اأن  افتر�ضنا  واإن  المعاناة والألم والوجع؟  ت�ضتوي 

الكتابة  الواجب الأخ�قي الذي تفر�ضه مهنته عليه، وهو  بفكرة 

عن معاناة النا�ص ونقل اأوجاعهم وهواج�ضهم، فالحال اأن ما يحدث 

هو العك�ص تماما. �ضوريو الداخل وال�جئون والمهّجرون هم من 
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ينقلون معاناة كل ال�ضوريين، كّتابا كانوا اأو مبدعين اأو مغمورين. 

�ضور القتلى تحت التعذيب التي �ضّربتها قبل عام تقريبا محطة 

ال� »�ضي اإن اإن« الأميركية و�ضحيفة »الغارديان« البريطانية، هي 

التي تنقل �ضورة الواقع كما هو ب� اإ�ضافة اأو مبالغة. لقد تبادلنا 

الحدود،  خارج  اليوم  يعي�ضون  ال�ضوريين  الكتاب  معظم  الأدوار. 

بيوتا مهما  ي�ضكنون  المعي�ضية،  ال�ضروط  اأدنى من  بحّد  وينعمون 

بالق�ضف والنهيار على  كانت �ضغيرة، يظلّلهم �ضقف غير مهّدد 

روؤو�ضهم في اأي لحظة. معظم المثقفين والنخبة ل ت�ضهد عن كثب 

اأن تكتب عما يحدث! وهل من  لها  ما يحدث في بلدها، فكيف 

العدالة، �ضرقة ق�ض�ص اأولئك الأبطال والكتابة عنها في المقهى 

التي  »الطبيعية«  الحياة  اإلى  العودة  ثم  الدموع،  وذرف  البيت،  اأو 

يعي�ضها معظمنا؟ 

كثيرة  تجارب  �ضاهدنا  ال�ضورية،  ال�ضينما  �ضعيد  على  حتى 

لمخرجين موهوبين ومرموقين يعي�ضون خارج �ضورية منذ الأ�ضهر 

العالمية  المن�ّضات  اإلى  و�ضلت  اأف�ما  الثورة، �ضنعوا  من  الأولى 

الأنيقة، وح�ضدت جوائز، من دون اأن يكون المخرج قد �ضّور فيلمه 

اإليه.  البلد الذي لجاأ  في �ضورية المحّررة مث�! �ضنع فيلمه من 

تحت  من  اأ�ضخا�ص هربوا  �ضهادات  على  اإما  تقوم  الأف���م  وتلك 

»اليوتيوب«  تجميع مقاطع من  اأو على  ولجاأوا،  والق�ضف  الدمار 

المواطن)  بال�ضحافي  ي�ضّمى  (م��ا  محترفين  غير  ن�ضطاء  ق��ام 

لت�ضل  والعالمية  العربية  الإع���م  لو�ضائل  وت�ضريبها  بت�ضويرها 

هذا  وفي  القرار.  و�ضّناع  الم�ضاهدين  من  ممكن  عدد  اأكبر  اإلى 

الفعل اأي�ضا، اأنانية مفرطة. اإذ اإن اأولئك الن�ضطاء، وهم الأبطال 

ل  للمخاطر،  اأنف�ضهم  ويعّر�ضون  بقائهم  ثمن  يدفعون  الفعليون، 

يجروؤون على البوح باأ�ضمائهم الحقيقية! مما يحرمهم حقهم في 

مخرجون  ي�ضتخدم  المقابل،  وفي  اأعمالهم،  وا�ضتعرا�ص  الظهور 

والمهرجانات  العالم  بها  فيجولون  المقاطع  تلك  الحدود  خارج 

ويحتفى بهم وباأف�مهم. 

وجوهرية  للغاية  مهمة  نقطة  ثمة  الكتابة،  فعل  اإلى  بالعودة 

غّير  مث�  »الفي�ضبوك«  الجتماعي.  التوا�ضل  و�ضائل  في  تتمثل 

بفعل  ل�ضيقة  كانت  عديدة  مفاهيم  الأرب��ع،  الثورة  �ضنوات  خ�ل 

الكتابة الإبداعية. يتجلّى التغيير الأول، ب�ضرعة و�ضول المعلومة 

لمعلومات  وتراكمات  ذهني  اإره��اق  من  ال�ضرعة  تلك  تحمله  وما 

التمّنيات  اإل��ى  ينتمي  منها  والكثير  �ضحيح  بع�ضها  مت�ضاربة 

والأح�م الجّيا�ضة. الكل لديه معلومة والكل لديه ما يدلي به من 

اإلى  اإ�ضافة  تخ�ّص غيره.  اأو  تخ�ّضه  تجربة  اأو  اأو حكاية  ت�ضريح 

الإحباط  تراكمات  مع  عليه.  وطاف  العام  على  طغى  الذاتي  اأن 

للبوح  مكانا  الفترا�ضي  العالم  ذلك  بات  الأمل،  والياأ�ص وخفوت 

الذاتي والخ�فات ال�ضخ�ضية وتبادل وجهات النظر ال�ضيقة، بدل 

من اأن يكون �ضاحة نقا�ص عام وُمجٍد يبحث في حلول م�ضتقبلية 

اأتحدث  وهنا  يوم.  بعد  يوما  م�محه  تتعّذر  م�ضترك  عي�ص  عن 

طبعا عن �ضفحات ال�ضوريين على »الفي�ضبوك« من كّتاب ومبدعين 

ومثقفين ومنخرطين في ال�ضاأن العام. اأي�ضا ل يمكن المرور على 

مو�ضوع اللغة ب�ضكل عابر. طراأت على اللغة تغييرات عميقة من 

حيث �ضكل المفردة وجمالية العبارة والقت�ضاب بدل ال�ضتر�ضال. 

العامة  لغة  ت�ضبح  اأن  بدل  عامة  المثقفين  من  الكثير  لغة  باتت 

لغة اأدبية. وذلك يعود للهوة التي ف�ضلت لأربعين �ضنة م�ضت بين 

اأكثر  والحا�ضر  والقوي  المهول  وال�ضارع  العدد  المحدودة  النخبة 

بكثير من القلة المثقفة. مما ا�ضطر النخبة لتقديم تنازلت على 

�ضعيد اللغة في محاولة متاأخرة للو�ضول اإلى النا�ص الذين يغزون 

�ضفحات التوا�ضل الجتماعي اأكثر من اأي وقت م�ضى. ا�ضتبدلت 

العربية الف�ضحى بالعامية من جهة، كما ت�ضللت اإليها كلمات عامية 

والتهذيب  الذائقة  اإلى  تفتقر  الأحيان،  من  كثير  في  لئقة  غير 

واأ�ضول الكتابة الإبداعية اأو الأدبية. من هنا، يح�ضر ال�ضوؤال: اأي 

اأدب �ضتنتجه هذه الثورة بعد �ضنوات طويلة؟ واأي نوع من الكتابة 

�ضروري اليوم؟ هل الكتابة الأدبية الرفيعة اأم اليوميات المكتوبة 

بلغة عامية قريبة من النا�ص وغير متعالية عليهم؟ وهل يمكن لهذا 

اإرثا  اأو  الم�ضتقبل  في  تراكما  ت�ضكل  اأن  العامة  الكتابة  من  النوع 

يرجع اإليه الباحثون والأكاديميون؟

معّطل.  وخيالي  الكتابة  عن  عاجزة  نف�ضي  اأج��د  باخت�ضار، 

اإنني اأكتفي بالتاأمل ومحاولة ا�ضتيعاب ما يحدث. األهث في متابعة 

يعي�ضها  التي  والم�ضنية  القا�ضية  والتجارب  والق�ض�ص  الأخبار 

معظم ال�ضوريين. والمعظم هنا، اأنا ل اأنتمي اإليه ول اأجروؤ على 

بينهم ول  اأعي�ص  اأ�ضخا�ص ل  اأكتب عن  لن  النتماء.  ذلك  اّدع��اء 

األم�ص حدود خوفهم ول اأ�ضمع ما ي�ضمعونه من اأ�ضوات الق�ضف 

اأو ن�ضيج البكاء اأو ال�ضراخ من العدم الذي يعي�ضونه. لن اأكتب عن 

بلد ل اأزوره منذ اأكثر من عام. �ضحيح اأنني ل اأزوره مكرهة، بعد 

اأقوى  ل  من�ضف.  يبدو غير  هنا  الخيال  لكن  ذلك  من  منعت  اأن 

على تخّيل اآلم الغير والكتابة عنها في الوقت الذي اخترت فيه 

الخروج وكان باإمكاني الت�ضحية باإبني وعائلتي والبقاء رغما عن 

الخوف والقلق. اأعرف اأن ما اأقوله قا�ٍص ربما وقد ينتمي اإلى جلد 

الذات، لكنني م�ضّرة على ال�ضت�ض�م لخيالي المعّطل طالما اأنني 

تفوح  كتابتي �ضتكون خيال ولي�ص واقعا معا�ضا  اأن  بعيدة وطالما 

�ضورية  فوق  الممدة  الدخان  و�ضحب  والخوف  الموت  رائحة  منه 

المنكوبة والمحا�ضرة والمحتلة من اأكثر من عدّو واأكثر من طرف 

�ضيا�ضي اأو اإ�ض�مي متطّرف. 

�ضاأبحث طوي� عن ف�ضحة اأخرى للعي�ص خارج الكتابة، ريثما 

اأ�ضتطيع العودة اإلى حيث اأنتمي واإلى حيث تتوق روحي للنوم. 

الق�ض�ضية  مجموعتها  ترجمت  �ضورية،  و�ضحفية  كاتبة  ونو�س   ديمة   

»تفا�ضيل« اإلى اللغة الألمانية.
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عندما تحولت احتجاجات الأول من حزيران/ يونيو 2٠1٣ �ضد 

م�ضروع بناء في متنزه غازي في اإ�ضطنبول اإلى مظاهرات عمت 

الب�د �ضد الحكومة التركية، كتب مجهولون على الباب الخ�ضبي 

قرب  الرئي�ضي،  ا�ضتق�ل  �ضارع  في  العامة  الفرن�ضية  للقن�ضلية 

)  „la poésie est dans la rue“ كبيرة  بحروف  تق�ضيم،  �ضاحة 

حركة  من  الم�ضتوحاة  الكلمات  ه��ذه  ال�ضارع).  في  الق�ضيدة 

في  المتظاهرون  اأح��ي��اه��ا   ،1٩6٨ ع��ام  ب��اري�����ص  ف��ي  ال��ط���ب 

اإ�ضطنبول وترجموها اإلى التركية وقاموا بر�ضها في اأماكن عامة 

اعتبرت  فرن�ضا  في  الط�ب  ث��ورة  خ�ل  حدث  وكما  مختلفة. 

وجمالها  ال�ضارع  ال�ضعرية لحتجاجات  القوة  العبارة مجازا عن 

اأي�ضا. الغنائي 

قام الفنان راأفت اأر�ض�ن (ال�ضم الفني باي بر�ضمبه: ال�ضيد 

فقد  العبارة،  هذه  على  بليغ  لكن  ب�ضيط،  تغيير  باإجراء  خمي�ص) 

بناية  ج��دار  على  ع��ادي  تخطيط  بقلم  الحتجاجات  خ�ل  كتب 

ودون  ال�ضارع“  في  الق�ضيدة  الدفتر،  „اأغلق  �ضعار  اإ�ضطنبول  في 

تحته بيتا من ق�ضيدة »الفرن الليلكي« لأجا ايهان. اإن �ضعار „اأغلق 

الدفتر، الق�ضيدة في ال�ضارع“ مرفقا بمقطع من ق�ضيدة غدا في 

اأو  بالق�ضائد  ال�ضوارع  لتخطيط  نداء  التالية  والأ�ضهر  الأ�ضابيع 

اأبيات ومقاطع.

ال�شعر والحتجاج  

ح�ضور  تجلى   2٠1٣ �ضيف  تركيا  في  الحتجاجات  انط�ق  مع 

ال�ضعر بقوة. كانت القراءات ال�ضعرية اأحد مظاهر الحتجاج كما 

التجمعات.  اأثناء  الخطب  في  تلقى  الأبيات  اأو  الق�ضائد  �ضارت 

رغبتنا“،  هي  هذه  كغابة،  اأخويا  وحرا،  وحيدا  كال�ضجرة  „الحياة 

ال�فتات  ناظم حكمت على  لل�ضاعر  البيت  لوحظ هذا  ما  كثيرا 

والمل�ضقات �ضواء مطبوعا اأو مكتوبا بخط اليد في متنزه غازي 

اأبيات حكمت  انت�ضرت  ل�حتطاب.  معر�ضة  اأ�ضجاره  كانت  الذي 

في �ضبكات التوا�ضل الجتماعي، وكتبت على �ضكل غرافيتي على 

م�ضاحة وا�ضعة من �ضفة ال�ضنجك في اإزمير كما واأعيد كتابتها على 

لفتات حديقة المقاومة في اأنقرة، متنزه كوغلو. 

وعندما قتل اأوائل المتظاهرين مطلع حزيران/ يونيو، غدت 

I لم تبق الحتجاجات التي اأثارتها ق�شية متنزه غازي في اإ�شطنبول في اإطار 

المظاهرات بل انتقلت تفاعالتها اإلى و�شائل التوا�شل الجتماعي. كما ن�شاأت حركة مالأت 

الف�شاء العام �شعرا واأ�شبحت من ثم جزءا من الحياة الأدبية في تركيا. 

    

ال�شعر في ال�شارع

حركة şiirsokakta # في تركيا

ACHIM WAGNER    اآخيم فاغنر                  

اإزمير، �ضعار:

اأغلقوا الدفاتر

ال�ضعر في ال�ضارع.

Foto: Achim Wagner
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عدة اأبيات من ق�ضيدة ح�ضن ح�ضيني كوركمازغيل�ص ال�ضهيرة „من 

كمال  اأوره��ان  لأجل  اأ�ض�  المكتوبة  يونيو“،  في  الموت  ال�ضعب 

التوا�ضل  و�ضائل  في  الحزن  عن  الأق��وى  التعبير  حكمت،  وناظم 

الجتماعي والف�ضاء العام. وفي وقت لحق كتبت باليد رباعيتان 

المركز  في  عمود  على  رفعت  لفتة  على  اأوغ��ل��و  بهرام  لآت���اول 

ال�ضوري لذكرى �ضحايا الحتجاجات في متنزه غازي.

�ضابة  متظاهرة  عليها  تظهر  �ضورة  وا�ضعة  �ضهرة  و�ضتنال 

اأويار“.  تورغوت  اأبيات  „نحن  عليها:  وكتبت  بيدها  �ضنعت لفتة 

هذه المقولة تحوير ذكي لل�ضعار المعروف للكماليين: „نحن جنود 

م�ضطفى كمال“ في ت�عب على حرب ال�ضتق�ل التركية.

التعبير عن الفردية 

ال�ضاعر تورغوت اأويار المذكور على لفتة ال�ضابة ينتمي مثله مثل 

في  بداأت  طليعية  لحركة  اأر�ض�ن،  راأفت  اقتب�ضه  الذي  ال�ضاعر 

الخم�ضينات من القرن الما�ضي وعرفت با�ضم »الحداثة الثانية«. 

وقف �ضعراء »الحداثة الثانية« �ضد تب�ضيط لغة ال�ضعر الذي نادى 

به اأن�ضار حركة غريب اأو الحداثة الأولى التي �ضبقتهم ، وكان من 

ومليح جودت،  رفعت  واأوكتاي  كانيك  ولي  اأورهان  �ضعرائها  اأبرز 

كما كانوا اأي�ضا �ضد التعبير عن المواقف ال�ضيا�ضية المبا�ضرة في 

الق�ضيدة. بهذا قد تُ�ضتغَرب الإ�ضارة اإلى �ضعراء »الحداثة الثانية« 

لبع�ص  ال�ضاغل  ال�ضغل  تمثل  اأنها  اإل  غ��ازي،  احتجاجات  خ�ل 

المتظاهرين، اأي الرغبة في الحياة الفردية دون تدخل �ضيا�ضي 

تعبر  كما  ال�ضتبدادية،  الأبوية  الو�ضاية  ودون  دائم  �ضلطوي  اأو 

عن التوق اإلى عالم اآخر كما ت�ضوره الأبيات ال�ضوريالية ل�ضعراء 

»الحداثة الثانية«.

ظهرت �ضفحة في�ضبوك قوية ت�ضرف عليها مجموعة مجهولة، 

ن�ضرت  وعندما  با�ضمها،  وت�ضمت  الثانية  للحداثة  نف�ضها  كر�ضت 

�ضور كتابات راأفت اأر�ض�ن و�ضورة الفتاة مع اأبيات تورغوت اأويار، 

انت�ضرت هذه ال�ضعارات في ال�ضبكة العنكبوتية على نطاق وا�ضع 

و�ضوهدت بعد قليل مكتوبة بالر�ص اأو بخط اليد على ال�ضوارع.

مل�ضقات  ط�بية  منظمة  وزع��ت  غ��ازي  احتجاجات  بنهاية 

ال�ضوارع  في  ال�ضارع“  في  الق�ضيدة  الدفتر،  „اأغلق  اأر�ض�ن  نداء 

والحدائق العامة داعية اإلى ال�ضتمرار في احت�ل الف�ضاء العام 

بالق�ضائد. في مطلع اأيلول/ �ضبتمبر 2٠1٣ فتح الم�ضرفون على 

�ضفحة الحداثة الثانية في الفي�ضبوك المذكورة اأع�ه ح�ضابا في 

 #şiirsokakta تويتر با�ضم »الق�ضيدة في ال�ضارع« وقدموا ها�ضتاغ

في  ال�ضعر  اأن  فعل  برد  اأعلنت  ق�ضيرة  ببيانات  الها�ضتاغ  واأرف��ق 

الف�ضاء العام طبعا ل يقدم ح� لأو�ضاع المجتمع ال�ضلبية الحالية، 

اإل اأنه قد ي�ضاهم على المدى الطويل في توفير الغذاء الروحي 

ويعمل بذلك على اإجراء تحول ولو �ضغير، ومن ناحية اأخرى تمت 

الدعوة �ضراحة اإلى كتابة ق�ضائد اأو اأبيات على ال�ضوارع، الجدران، 

المقاعد، اأك�ضاك التلفون، وفقا لموا�ضفات راأفت اأر�ض�ن، باأق�م 

تخطيط وبخط �ضغير قدر الإمكان، كاأنها تكتب في دفتر.

الن�شر ال�شريع 

للق�ضائد  الوثائقية  اللقطات   #şiirsokakta ها�ضتاغ  افتتاح  جمع 

م�ضاهدة  اإمكانية  واحد،  رابط  تحت  العام  الف�ضاء  في  المكتوبة 

ال�ضارع بنقرة واحدة ون�ضره وبذلك  ما يحدث بهذا ال�ضدد على 

غ�ضون  في  قدم  مبا�ضرة،  فيه  الم�ضاركة  على  بالقدرة  ال�ضعور 

ب�ضعة اأ�ضابيع �ضرطا لن�ضوء حركة عري�ضة حملتها اأكتاف الط�ب 

والت�ميذ الذين خططوا الف�ضاء العام في تركيا بال�ضعر اإلى حد 

كبير.

المئات،  البداية  في  بلغت  قد  الم�ضاركين  اأع��داد  كانت  واإذا 

ع�ضرات  اإلى  ثم  من  الآلف  اإلى  اأ�ضهر  عدة  ارتفعت خ�ل  فقد 

التركيز  ال�ضريع.  النمو  هذا  في  اأخرى  عوامل  �ضاهمت  الآلف. 

المبدئي على حركة �ضعراء الحداثة الثانية، جمال ثريا، تورغوت 

اأويار، اأديب جان�ضوار، اجه اآيهان، اإلهان برك، والعفاف بالمبا�ضرة 

ال�ضيا�ضية، جمع ع�ضاق ال�ضعر ال�ضباب من جميع اأنحاء الب�د في 

تحد لكل الأطر ال�ضيا�ضية، الإثنية والدينية. واإذا كانت احتجاجات 

اإلى مع�ضكرين ل  تركيا  الحكومي عليها قد ق�ضمت  والرد  غازي 

 #şiirsokakta تمكنت حركة ها�ضتاغ  فقد  بينهما،  التوفيق  يمكن 

من بناء ج�ضر ولو �ضغير للجيل ال�ضاب لردم الهوة التي مازالت 

قائمة.

ال�ضحف  كبريات  في  المطبوعة  التقارير  اأولى  �ضاهمت  كما 

بالحركة  التعريف  في   2٠1٣ اأكتوبر  الأول/  ت�ضرين  في  اليومية 

اأكبر �ضنا لي�ص  الب�د بين جمهور  انت�ضارها عبر  وعجلت �ضرعة 

على ع�قة عميقة بو�ضائل التوا�ضل الجتماعي واأف�ضحت للحركة 

مجال لك�ضب »نا�ضطين« و »اأ�ضوات« اإ�ضافية. في ت�ضرين الثاني/ 

تويتر  على  اآخر  ح�ضابا  الجه  نوهاد  الطالب  فتح   2٠1٣ نوفمبر 

مخ�ض�ص ح�ضرا للحدث ال�ضعري في ال�ضارع والها�ضتاغ المرتبط 

به. وا�ضتمر نوهاد �ضهورا يعمل �ضاعات طويلة كل يوم في ن�ضر 

ال�ضور المر�ضلة اإلى ح�ضابه اأو المكت�ضفة تحت رابط تويتر. و�ضلت 

اأعداد التغريدات على الح�ضابين المذكورين في هذه الأثناء اإلى 

الم�يين.

وتبعتهما ع�ضرات الح�ضابات على تويتر وفي�ضبوك وان�ضتاغرام. 

و�ضائل  في  تن�ضر   #şiirsokakta ها�ضتاغ  عن  التقارير  ومازالت 

ومج�ت  اليومية  ال�ضحف  في  والمطبوعة،  اللكترونية  الإع�م 

الهواة.

كلمات ل تخطئ 

ال�ضعر  اأن  التركية  المدن  كل  في  للمتابعين  ات�ضح  الوقت  بمرور 

اأبيات جمال  واإذا كانت  ال�ضارع.  اأ�ضبح تعبيرا وا�ضحا عن نب�ص 

اأوي��ار  وت��ورغ��وت  تطير“،  الع�ضافير  الحياة،  هي  „ق�ضيرة  ثريا 

الف�ضاء  ال�ضماء“ قد م�أت  اإلى  فلننظر  مرة،  نفرح  اأن  „ن�ضتطيع 

اإمكانية  اإلى  اأدى  المتعاظم  الحركة  نمو  فاإن  �ضهور،  لعدة  العام 

طبعا  (اأو  ال�ضارع  في  الحديث  التركي  ال�ضعر  تاريخ  كامل  قراءة 

حركة  �ضعراء  عبر  فكرت  بتوفيق  ب��دءا  الإنترنت)  في  انعكا�ضه 
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دان  ا�ضاف،  اأوزدمير  مرمرة،  نيلغون  ع��ارف،  اأحمد  من  غريب، 

يولجن، اأو اآتي� اأورهان اإلى ال�ضعراء المعا�ضرين المعروفين مثل 

ايرغولن، برهان ك�ضكين. فمن مزايا ها�ضتاغ  اأكين، حيدر  غولن 

şiirsokakta# التعريف مث� باأبيات ابن اأنقرة ال�ضاعر اأركادا�ص ز. 

اأوزغر المتوفي عام 1٩7٣ عن 25 عاما. 

تركية  مدن  كبرى  بالطبع  هي  ال�ضعرية  الحركة  هذه  مراكز 

بالغة من  اأعداد  من  فيها  بما  اإزمير  و  اأنقرة  اإ�ضطنبول،  الث�ثة: 

الط�ب (فقد غدت جدران الجامعات ذاتها انطولوجيات �ضعرية)، 

اإل اأنها نا�ضطة حتى في المدن ال�ضغيرة.

كما �ضار بالإمكان قراءة ق�ضائد مكتوبة بالكردية على ال�ضارع 

وكذلك اأولى محاولت ال�ضعراء ال�ضباب.

اأحيانا  تغطي  حجما،  اأ�ضخم  اأعمال  اليوم  ظهرت  لو  حتى 

جدرانا كاملة بالر�ص اأو التخطيط، فاإن الأبيات التي كتبت باأق�م 

 (#şiirsokakta بها�ضتاغ  غالبا  (ومرفقة  ال�ضوارع  في  تخطيط 

غدت ومازالت »الع�مة التجارية« للحركة.

رد فعل ال�شلطات 

ع�وة على ال�ضعارات ال�ضيا�ضية الناقدة في الف�ضاء العام غدت 

الأبيات ال�ضعرية هدفا للبلديات التي ت�ضبغها بدهان رمادي حالما 

تكت�ضفها، ما يوؤدي خا�ضة في المراكز الرئي�ضية للمدن اإلى اإخفاء 

يقوي  ب��دوره  هذا  لكن   .#şiirsokakta كتابات  من  الأكبر  الجزء 

ت�ضاهد  ما  وغالبا  ال�ضباب،  ال�ضعر  محبي  لدى  التحدي  عزيمة 

اأبيات ق�ضيرة في نف�ص المكان بعد وقت وجيز. موقف يظهر جليا 

مكان  على  ظهرت   2٠1٤ نوفمبر  الثاني/  ت�ضرين  من  عبارة  في 

�ضبغته البلدية: „لو م�ضحتم األف مرة / �ضنكتب األف مرة ومرة / 

.“#şiirsokakta / اأغلق الدفتر، الكتاب

  اآخيم فاغنر   كاتب وم�ضور يتنقل بين اأنقرة وبرلين. ن�ضر عام 2٠1٤ كتابا 

م�ضورا عن مو�ضوع »الق�ضيدة في ال�ضارع« في اأنقرة.

.................................................................................................

ترجمة: كاميران حوج 
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I اإن دعوة اإندوني�شيا ك�شيف �شرف لمعر�س فرانكفورت 

الدولي للكتاب لهذا العام تعد فر�شة عظيمة، لكن اأكبر دولة 

اإ�شالمية من حيث عدد ال�شكان تواجه اأي�شا بلغاتها المتعددة 

م�شاكل جمة في ال�شتعداد لهذه الفعالية الكبيرة.

 

تجاوز ال�شدمة بالكتابة والقراءة

اإندوني�شيا �شيفا على معر�س فرانكفورت للكتاب

MARCO STAHLHUT    ماركو �شتالهوت

اأو م�ضوؤولين اإندوني�ضيين حول  اأو نا�ضرين  عند الحديث مع كتاب 

القادم  فرانكفورت  معر�ص  على  �ضرف  ك�ضيف  ب�دهم  م�ضاركة 

للكتاب يواجه المرء تناق�ضا مثيرا ل�هتمام، اإذ يربط النا�ضرون، 

في  ب��الأم��ل  فرانكفورت  معر�ص  الخ�ضو�ص  وج��ه  على  والكتاب 

وعلى  ي�ضتحقه.  الذي  التقدير  اأخيرا  الإندوني�ضي  الأدب  ينال  اأن 

النقي�ص من ذلك يبذل هوؤلء الذين لديهم �ضلة مبا�ضرة نوعا ما 

بتنظيم م�ضاركة الب�د في المعر�ص كل ما بو�ضعهم لتقليل حجم 

الفريقين،  بين  ال�ضا�ضعة  الهوة  التوقعات. عندما حدثته عن هذه 

�ضحك محمد غوناوان مدير اللجنة الوطنية للمعر�ص: „اأجل، ربما 

ينبغي علينا اأن نعطي الُكّتاب اإنذارا مبكرا“، اإنه كاتب اإندوني�ضي 

التي كانت ممنوعة في ظل  »تيمبو«  التاأثير وموؤ�ض�ص مجلة  وا�ضع 

من  وكاتبة  كاتبا  �ضبعين  نحو  م�ضاركة  توقع  ومع  �ضوهارتو.  حكم 

اإندوني�ضيا في المعر�ص يمكننا ح�ضاب حجم الهتمام الذي يمكن 

اأن يتبقى لكل واحد منهم. 

ت
ءا

ـا
شــ

�
اإ

مكتبة في جاكرتا.

Foto: Charlie Ramos

© Goethe-Institut
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يبداأ  ل��م  التوقعات:  �ضقف  لخف�ص  اأع��م��ق  �ضببا  ثمة  لكن 

اإلى  ال�ضيف  البلد  كتب  نقل  لدعم  المخ�ض�ص  الترجمة  برنامج 

في  بلد  اأي  ل�ضت�ضافة  الأ�ضا�ضية  والنواة  والألمانية،  الإنجليزية 

معر�ص الكتاب، اإل في الخريف الما�ضي، بعد اأن تمت الموافقة 

على الأموال المخ�ض�ضة له. وبالمقارنة خ�ض�ضت البرازيل ث�ث 

�ضنوات للتح�ضير للمعر�ص وهذا هو متو�ضط المدة بالن�ضبة لأي 

بلد �ضيف، بل وا�ضتثمرت فنلندا �ضت �ضنوات في الإعداد. واإذا 

الخريف  في  اإندوني�ضيا  �ضتقدم  مايرام،  على  الأم��ور  �ضارت  ما 

كتب  بينها  م��ن  الألمانية،  اأو  بالإنجليزية  كتاب  مئتي  ال��ق��ادم 

الرح�ت والطبخ والكتب الم�ضورة. اأما عن نقل الأعمال الأدبية 

بين  ما  الر�ضمية  البيانات  فتتراوح  الألمانية،  اإلى  الإندوني�ضية 

ع�ضرين اإلى ث�ثين عنوانا. وفي ظل �ضغط الوقت القائم حاليا، 

لن يعاني الكم وحده، بل والنوعية اأي�ضا.

ومع ذلك ثمة اأ�ضباب جيدة جعلتنا ن�ضعد بم�ضاركة اإندوني�ضيا 

المتعددة  الآداب  ذات  الب�د  من  فهي  للمعر�ص،  �ضرف  ك�ضيف 

الطبقات. كما اأن توقيت الم�ضاركة، من المنظور الثقافي ال�ضيا�ضي، 

اإ�ض�مية  دولة  اأكبر  هي  فاإندوني�ضا  الإط���ق.  على  الأن�ضب  هو 

بتقاليد عريقة جدا في  تتمتع  اأنها  كما  ال�ضكان.  من حيث عدد 

الت�ضامح ما بين الأديان المختلفة وتف�ضير معتدل ل�إ�ض�م تركت 

ال�ضوفية اأثرها مبكرا عليه، وتبرز فيه الأولوية للع�قة بين الفرد 

اأي�ضا  التعاليم الدينية العامة. بالطبع يوجد هنا  اتباع  وربه على 

تنام للتوجهات المحافظة والمتزمتة. ولهذا فلن تقت�ضر م�ضاركة 

الرئي�ضي  التيار  يمثلون  الذين  المعتدلين  الم�ضلمين  المفكرين 

للتف�ضير الإندوني�ضي ل�إ�ض�م، في المعر�ص على كتبهم فقط، بل 

�ضيكون لهم ح�ضور في الندوات وجل�ضات النقا�ص.

ت�ضاوؤلت  ُطرحت  الحديث  الإندوني�ضي  الأدب  بدايات  منذ 

في ع�ضرينيات القرن الما�ضي حول مو�ضوعات كبرى كبناء الأمة 

التوجه  تنامى هذا  اإندوني�ضيا. وقد  تكون  اأن  وال�ضوؤال عن معنى 

الم�ضتعمر  لكن   ،1٩٤5 ع��ام  ع��ل��ن 
ُ
اأ ال��ذي  ال�ضتق�ل  منذ  بقوة 

اإل عام 1٩٤٩، ول يزال عموما م�ضتمرا  الهولندي لم يعترف به 

حتى الآن. ول يعود هذا اإلى تاريخ اإندوني�ضيا كم�ضتعمرة �ضابقة 

فح�ضب. ولكن اأي�ضا اإلى التنوع الجغرافي والثقافي واللغوي الهائل 

األف  اأكثر من �ضبعة ع�ضر  اإندوني�ضيا من  لجزر الأرخبيل. تتكون 

جزيرة، يتحدث �ضكانها عدة مئات من اللغات المختلفة. مع اإع�ن 

التجارة  منطقة  في  المتداولة  الم�يو  لغة  اأ�ضبحت  ال�ضتق�ل 

هي اللغة الوطنية »باها�ضا اإندوني�ضيا«. لكنها ل تعتبر اللغة الأم 

بالن�ضبة لمعظم الإندوني�ضيين، بل هي اللغة الثانية التي يتعلمونها 

مبكرا، في المدر�ضة البتدائية (اللغة الإندوني�ضية هي لغة التعليم 

في المدار�ص). كما ي�ضتخدمها بالطبع اأي�ضا الكتاب الذين يريدون 

تخطي دائرة القراء المحلية. 

عيد التفكير في الأعوام الما�ضية بقوة في 
ُ
وي�حظ اأنه قد اأ

التنوع الإقليمي للهويات في اإطار اإندوني�ضي جامع. وتعد الكاتبة 

تعاملوا  الذين  الكتاب  اأكثر  بالي) من  اأوكا رو�ضميني (من جزيرة 

ب�ضكل نقدي مع ق�ضية ثقافة الأ�ضل، وقد �ضدرت لها بالألمانية 

رواية »رق�ضة الأر�ص« وحازت في ت�ضرين الثاني/ نوفمبر الما�ضي 

»�ضايبان«.  ديوانها  عن  المهمة  الإندوني�ضية  خاتولي�ضتيوا  جائزة 

�ضقوط  منذ  الإندوني�ضيون  الكتاب  اهتمام  ان�ضب  ذلك  وبخ�ف 

الدكتاتور �ضوهارتو عام 1٩٩٨ بقوة على الجانب المظلم للتاريخ 

الإندوني�ضي.

وتدخل في اإطار ذلك الغتيالت الجماعية للن�ضطاء التقدميين 

عامي  بين  ما  الفترة  في  والمدعين  الحقيقيين  وال�ضيوعيين 

مع  المتعاطفة  بالحكومة  الجي�ص  اأط��اح  عندما   ،1٩66 و   1٩65

ال�ضتراكية بزعامة بطل ال�ضتق�ل وموؤ�ض�ص الجمهورية �ضوكارنو، 

وتولى �ضوهارتو في نهاية المطاف حكم الب�د. لقد اأعاد المخرج 

الأمريكي جو�ضوا اأوبنهايمر قبل فترة وجيزة هذه الغتيالت اإلى 

يح�ضرني  وهنا   .„The Act of Killing“ فيلمه  عبر  العالم  اأذهان 

التي  الرعب  فترة  مع  الإندوني�ضي  الأدب  تعامل  يمث�ن  كتابان 

�ضدورهما  ويتوقع  كاتبتان  األفتهما  وقد  الآلف،  مئات  فيها  ُقتل 

بالألمانية في الخريف القادم: تحكي رواية »اأمبا« للكاتبة لك�ضمي 

المهاباراتا  الهندية  الملحمة  من  وبا�ضيما  اأمبا  ق�ضة  بامونتياك 

زالت  ما   .1٩66/65 عامي  في  الدامية  الأح���داث  خلفية  على 

ملحمة المهاباراتا وكذلك الرامايانا، ثاني اأكبر ملحمة هندو�ضية، 

التي  اإندوني�ضيا  في  كبير  بتاأثير  وتتمتعان  هذا  ليومنا  معروفتين 

للكاتبة  »بولنغ«  رواية  اأما  وبوذية.  هندو�ضية  الإ�ض�م  قبل  كانت 

ليلى �ضودوري، فت�ضف ق�ضة �ضحفي يحط به الرحال في باري�ص 

الإندوني�ضية  الحكومة  لأن  عام 1٩65  في  ت�ضيلي  اإلى  رحلة  بعد 

ال�ضيوعي  الحزب  مع  لتعاطفه  الجن�ضية  عنه  نزعت  الجديدة 

اإندوني�ضية   �� الإندوني�ضي. ثم تبعث الكاتبة بابنة البطل الفرانكو 

اإلى الب�د لحقا حيث ت�ضارك في اأحداث اأيار/ مايو عام 1٩٩٨، 

وهو ثاني تاريخ مهم ركز الكتاب الإندوني�ضيون موؤخرا اهتمامهم 

بقوة عليه. اآنذاك وقعت اعتداءات على اأتباع اأقلية اإندوني�ضية في 

نهاية حكم �ضوهارتو، ومات فيها نحو األف �ضخ�ص ونُهبت محال 

واغتُ�ضب العديد من الن�ضاء الإندوني�ضيات.

والم�ضاركة  ال�ضيا�ضة  على  فقط  الإندوني�ضي  الأدب  يركز  ل 

الجتماعية الفعالة، لكن نظرا لهذه الأحداث التاريخية التي لم 

يُ�ضمح دائما بالحديث عنها ب�ضراحة لعقود طويلة اأو التي لم يم�ص 

عليها ع�ضرون عاما بعد، ونظرا للفوارق الجتماعية التي ل تزال 

كبيرة في الب�د والفقر والنق�ص في البنية التحتية التكنولوجية، 

خ�ضو�ضا في المناطق النائية، يت�ضح لنا ال�ضبب وراء غياب وجود 

الإندوني�ضيين.  الكتاب  معظم  لدى  ل���أدب  مح�ص  جمالي  فهم 

ت�ضف طريق  التي  قزح«  قو�ص  »فرقة  هيراتا  اأندريه  رواية  وتعد 

والنجاح  التفوق  اإلى  بي�يتونغ  جزيرة  في  معدمين  قرية  ت�ميذ 

كبالغين، هي اأنجح رواية لكاتب اإندوني�ضي منذ عقود �� و�ضي�ضدر 

الجزء الثاني للرواية في ترجمته الألمانية بعنوان »حالمون«. ولكن 

هنا اأي�ضا يقع بالطبع عبء بناء الأمة على اأكتاف اأبطال الرواية 

ال�ضغار.
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كان الكاتب بارموييا اأناتا تور اأهم كاتب اإندوني�ضي في القرن 

الع�ضرين وجرى تداول ا�ضمه كثيرا كمر�ضح لجائزة نوبل، لكنه لم 

تُمنح الجائزة حتى  ينلها حتى وفاته في عام 2٠٠6. وعموما لم 

الباحث  يُعزي  اآ�ضيا.  �ضرق  لكل جنوب  لإندوني�ضيا ول حتى  الآن 

ال�ضيا�ضي والخبير في ال�ضوؤون الإندوني�ضية بينديكت اأندر�ضون في 

مقاله “The Unawarded„ الذي كان محل نقا�ص طويل بين الأدباء 

الإندوني�ضيين، ال�ضبب في غياب الجوائز اإلى �ضعف م�ضتوى الكثير 

من الترجمات. ويبقى الأمل في اأن تحدث معجزة ترجمة �ضغيرة، 

اإندوني�ضيا من ال�ضتفادة ب�ضكل م�ئم من م�ضاركتها  تتمكن  لكي 

ك�ضيف �ضرف في معر�ص فرانكفورت للكتاب. فثمة الكثير الذي 

يمكن تعلمه من هذا البلد ومن اآدابه.

  ماركو �شتالهوت   يعمل حاليا محا�ضرا في جامعة اإندوني�ضيا في جاكرتا 

�ضمن برنامج هيئة التبادل العلمي الألمانية. حا�ضل على درجة الدكتوراه 

 arte بقناة   الثقافي  المجال  في  �ضحفيا  عمل  والأدب.  الفل�ضفة  في 

الألمانية الفرن�ضية.

.................................................................................................

ترجمة: اأحمد فاروق
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�ضورة غ�ف العدد: اإزمير. اأبيات لل�ضاعر التركي اإلهان بيرك:

„اأجمل �ضيء في العالم كان هو الحملة �ضد الطغيان.“
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